رشوط وأحكام
فتح حساب لألفراد
Terms And Conditions
for Opening an Personal Accounts

1. General Terms and Conditions
Definitions and clarifications
A. Definitions:

The following terms and expressions - wherever mentioned in this agreement
- have the meanings set forth opposite each of them, unless the context
requires otherwise:
The first party: the bank / bank whose details are shown in Clause (First) of this
agreement.
The second party: the customer of the bank / bank whose data are described
in clause (first) of this agreement, and who has originally signed or has been
signed by proxy on this agreement, or the account holders of natural persons
(individuals) who have originally signed or have been signed by proxy on this
agreement In the case of a joint account.
Current account: an accounting record opened by the bank and established
under this agreement upon the request of the customer, and entails rights and
obligations for both parties, and the rights and obligations include accounting
entries made by the bank in accordance with the banking regulations, rules
and norms.

B. Clarifications:

In this Agreement, unless the context otherwise requires:
1. The reference to years, months and days is a reference to them
according to the Hijri calendar).
2. The reference to the agreement is a reference to clause (first),
clause (second) and clause (third) and annexes to the agreement, and
this includes the amendments or additions that are made to it.

2. Preface

Where the second party wishes to open a current account with the first party,
and where the first party agreed to the second party’s request, the two parties,
with full legal and legal capacity, agreed to conclude this agreement. It is
subject to the provisions of relevant laws, regulations and instructions such as
the Anti-Money Laundering Law, the Law on Combating Terrorism Crimes and
Its Financing and their implementing regulations, and the instructions issued
by the Central Bank of Saudi Arabia such as the rules for bank accounts, and
in the event of a conflict between the provisions of the agreement and the
provisions of the regulations and instructions; The provisions of the regulations
and instructions prevail over others.
The preface above is an integral part of this agreement.

3. The Rights and obligations of both parties
3. 1.

3. 2.

3. 3.

3. 4.
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3. 5.

The first party is obligated to open a current account for the second
party and to exert the necessary care to implement his/her orders
on the account within the limits of banking regulations, rules and
norms. The first party is not responsible for any damage arising from
the implementation of these orders unless this damage is a result of
his/her gross negligence or his/her commitment to behavior Willfully
misconduct or failure to act with due diligence intended for the
purposes of implementing the Agreement; Attention, skill, prudence
and diligence in accordance with the conditions that are expected to
perform within the reasonable limits of any similar establishment.
The first party has the right to benefit from the amounts deposited in
the current account for his/her benefit, with his/her full commitment
to enable the second party from these amounts immediately upon
his/her request. The second party may not claim any profits from that,
provided that the two parties have an independent agreement to
arrange the relationship in which the second party can obtain Profits
from those amounts.
The second party is prohibited from using the account for any unlawful
purpose or activity, and he/she must inform the first party in the event
of any objection or suspicion of operations taking place on his/her
account, and the lapse of (thirty) days from the date of carrying out any
operation without the objection of the second party. His/her approval
and confirmation of its safety.
The first party may collect a specific fee from the second party in
exchange for the services it provides to it, and it may collect it directly
without referring to the second party, provided that these fees are not
inconsistent with what is issued by the Central Bank of Saudi Arabia,
and that they be published in the branches of the first party and its
website Mail (30) days before the fees apply.
The second party shall bear any expenses or taxes imposed by the state
regarding any services or products that the first party provides to the
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األحكام والرشوط العامة1 .

التعريفات واإليضاحات1 .
: التعريفات.أ

 املعــاين-أينــا وردت يف هــذه االتفاقيــة- يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة
ِ
:يقتــض الســياق خــاف ذلــك
املبينــة أمــام كلٍ منهــا مــامل
املــرف املوضحــة بياناتــه يف البنــد (أوالً) مــن هــذه/ البنك:الطــرف األول
.االتفاقيــة
املــرف املوضحــة بياناتــه يف البنــد (أوالً) مــن هذه/ عميــل البنك:الطــرف الثــاين
، والــذي وقــع أصال ـ ًة أو تــم التوقيــع عنــه بالوكالــة عــى هــذه االتفاقيــة،االتفاقيــة
أو أصحــاب الحســاب مــن األشــخاص الطبيعيــن (األفــراد) الذيــن وقعــوا أصالــة أو
.تــم التوقيــع عنهــم بالوكالــة عــى هــذه االتفاقيــة يف حــال الحســاب املشــرك
 ســجل محاســبي يفتــح مــن قبــل البنــك وينشــأ مبوجــب:الحســاب الجــاري
 ويرتتــب عليــه حقــوق والتزامــات لــكال،هــذه االتفاقيــة بنــا ًء عــى طلــب العميــل
ً وتشــمل الحقــوق وااللتزامــات قيــودًا محاســبية يقــوم بهــا البنــك طبقـا،الطرفــن
.لألنظمــة والقواعــد واألعــراف املرصفيــة

: إيضاحات.ب

ِ
:يقتض السياق خالف ذلك
 ما مل،يف هذه االتفاقية
 اإلشــارة إىل األعــوام والشــهور واأليــام هــي إشــارة إليهــا وفقــاً للتقويــم.1
.)الهجــري
)ً اإلشــارة إىل االتفاقيــة هــي إشــارة إىل البنــد (أوالً) والبنــد (ثانيـاً) والبنــد (ثالثـا.2
. ويشــمل ذلــك مــا يجــري عليهــا مــن تعديــات أو إضافــات،ومالحــق االتفاقيــة

متهيد2 .

 وحيــث وافــق،حيــث يرغــب الطــرف الثــاين بفتــح حســاب جــاري لــدى الطــرف األول
 عليــه فقــد اتفــق الطرفــان وهــا بكامــل،الطــرف األول عــى طلــب الطــرف الثــاين
 وتخضــع ألحــكام.األهليــة املعتــرة رشعــاً ونظامــاً عــى إبــرام هــذه االتفاقيــة
األنظمــة واللوائــح والتعليــات ذات العالقــة كنظــام مكافحــة غســل األمــوال
 والتعليــات،ونظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب ومتويلــه ولوائحهــا التنفيذيــة
 ويف حــال،الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي كقواعــد الحســابات البنكيــة
وجــود تعــارض بــن أحــكام االتفاقيــة وأحــكام األنظمــة والتعليــات؛ فــإن أحــكام
.األنظمــة والتعليــات تســود عــى غريهــا
.يُعد التمهيد أعاله جز ًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية

حقوق والتزامات الطرفني3 .

يلتــزم الطــرف األول بفتــح حســاب جــاري للطــرف الثــاين وبــذل العنايــة3.
الالزمــة لتنفيــذ أوامــره عــى الحســاب يف حــدود األنظمــة والقواعــد
 وال يتحمــل الطــرف األول املســؤولية عــن أي رضر،واألعــراف املرصفيــة
ناشــئ عــن تنفيــذ هــذه األوامــر إال يف حــال كان هــذا الــرر ناتــج عــن
إهاملــه الجســيم أو ارتكابــه لســلوك يسء عمــدا ً أو تخلفــه عــن االلتــزام
ببــذل العنايــة الالزمــة والتــي يقصــد بهــا ألغــراض تطبيــق االتفاقيــة؛
االهتــام واملهــارة والحصافــة واالجتهــاد وفــق الظــروف التــي يتوقــع
.أدائهــا يف حــدود املعقــول مــن أيــة منشــأة مامثلــة
يحــق للطــرف األول االســتفادة مــن املبالــغ املودعــة يف الحســاب3.
 مــع التزامــه التــام بتمكــن الطــرف الثــاين مــن هــذه،الجــاري ملصلحتــه
 وليــس للطــرف الثــاين املطالبــة بــأي أربــاح عــن،املبالــغ فــور طلبــه
 عــى أن للطرفــن إجــراء اتفــاق مســتقل لرتتيــب العالقــة التــي،ذلــك
.ميكــن للطــرف الثــاين فيهــا الحصــول عــى أربــاح عــن تلــك املبالــغ
يُحظــر عــى الطــرف الثــاين اســتخدام الحســاب بــأي غــرض أو نشــاط3.
 وينبغــي عليــه إبــاغ الطــرف األول حــال وجــود أي اعــراض،غــر مــروع
) ويُعــد مــرور (ثالثــن،أو اشــتباه فيــا يجــري عــى حســابه مــن عمليــات
يوم ـاً مــن تاريــخ تنفيــذ أي عمليــة دون اعــراض الطــرف الثــاين؛ موافقــة
.وتأكيــد منــه عــى ســامتها
للطــرف األول اســتيفاء رســمٍ محــد ٍد مــن الطــرف الثــاين مقابــل3.
 ولــه تحصيلهــا مبــارشة دون الرجــوع إىل،الخدمــات التــي يقدمهــا إليــه
 عــى أنــه يت ّوجــب أن تكــون تلــك الرســوم غــر متعارضــة،الطــرف الثــاين
 وأن يتــم نرشهــا يف،مــع مــا يصــدر عــن البنــك املركــزي الســعودي
) يــوم مــن تطبيــق30( فــروع الطــرف األول وموقعــه اإللكــروين قبــل
.الرســوم
يتحمــل الطــرف الثــاين أيــة مرصوفــات أو رضائــب ت ُفــرض مــن قبــل3.
الدولــة حيــال أي مــن الخدمــات أو املنتجــات التــي يقدمهــا الطــرف األول
.ً ســوا ًء كانــت مفروضــة حاليــاً أو قــد تفــرض مســتقبال،للطــرف الثــاين
يُحيــط الطــرف األول الطــرف الثــاين عــر الرســائل النصيــة لرقــم هاتــف3.
-الجــوال املــ ّدون يف االتفاقيــة –أو أي وســيلة أخــرى يُتفــق عليهــا
:بــاآليت
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3. 20.

second party, whether they are imposed now or may be imposed in
the future.
The first party informs the second party via text messages for the
mobile phone number mentioned in the agreement - or any other
means agreed upon - of the following:
A) All transactions executed on the current account as soon as they
occur.
B) Long enough before the account status changes.
The second party is obligated to update the personal identity and its
information recorded in the agreement if it is updated or changed, and
the first party may; In the event of a breach of this and for the purposes
of adherence to the applicable regulations, freeze the current account.
The second party agrees that the first party, for the purposes of opening
and operating the current account, and adhering to the applicable
regulations, shall obtain his/her personal identity data and updated
information through the services provided by the National Information
Center or any other reliable and independent bodies.
The first party may, in the event of a breach by the second party of this
agreement, take the measures it deems appropriate within the limits of
banking regulations, rules and norms.
The second party has the right to close the current account and obtain
the full credit balance at any time, after submitting a request to the
first party accompanied by the ATM cards, checks and any belongings
arising from the account, and the first party may reject the account
closure request if it is associated with any financial obligations such as
issuing letters of guarantee Opening documentary credits, deducting
commercial papers and other similar obligations that require the
continuation of the account.
The first party has the right to close the account when opening the
current account and not deposit any money in it for a period of
(Ninety) days from the date of opening the account, or the second
party deposits a certain amount and then withdraws from it so that the
account balance is zero for a period of (four) years, taking into account
Notify the second party via text messages for the mobile phone
number mentioned in the agreement - or any other means agreed
upon - long enough before closing the account.
The first party may send text messages, communicate by phone, or
send marketing publications to the second party regarding the services
and products provided by the first party; This is unless the second
party shows unwillingness to receive these marketing messages and
publications in accordance with Clause (First) of the agreement.
The second party has the right to view his/her account statement
through electronic banking services, and he/she may also request
to send an account statement to his/her e-mail or national address
indicated in the agreement or to any other address he/she specifies.
In the event that the first party becomes aware of the death of the
second party or losing his/her eligibility or the opening of any of the
liquidation or administrative liquidation procedures, he/she shall
stop dealing on the account until the heirs are determined by a legal
instrument or the guardian / legal guardian or the liquidator (the
trustee of the liquidation or the bankruptcy committee) is appointed.
Managing the account by a decision of the competent court.
All the accounts of the second party with the first party are considered
as one account, and the first party may at any time and without referring
to the second party conduct a set-off between them and deduct from
them in order to meet any obligations imposed on him.
It is not permissible for a party that has defaulted or neglected to notify
the other party of a change in its contact address or one of them within
(seven) days; The excuse of not being aware of the notification or not
having received it.
The second party shall refrain from making any transfers outside the
Kingdom of Saudi Arabia for any non-profit organizations, and the first
party shall refuse to make these transfers.
The first party does not bear any responsibility towards the second
party when delaying or not delivering the bank transfer to the
beneficiary due to an error or malfunction occurring in the technical
systems outside the control of the first party, or in the event that the
beneficiary’s information is incomplete or non-existent, or for any other
reason outside of his/her control. The first party, unless the delay or
failure to deliver the bank transfer resulted from the first party’s failure
to perform the necessary care or his/her gross negligence
All deposits and withdrawals in foreign currency shall be subject to the
rate approved by the first party for foreign currency exchange.
With regard to joint accounts, the credit balance available in the account
is considered the property of its two parties as partners according to
the percentages specified for each of them in the agreement, and the

Page 2 of 11

. أكافــة العمليــات املنفــذة عــى الحســاب الجاري فــور حدوثها.
.ـر حالة الحســاب مبــدة كافية
ُّ  بقبــل تغـ.
يلتــزم الطــرف الثــاين بتحديــث الهويــة الشــخصية ومعلوماتــه املــدون3. 7.
 ويجــوز للطــرف األول؛،تغيهــا
ُّ بياناتهــا يف االتفاقيــة حــال تحديثهــا أو
 تجميــد،عنــد اإلخــال بذلــك وألغــراض االلتــزام باألنظمــة املعمــول بهــا
.الحســاب الجــاري
يوافــق الطــرف الثــاين عــى قيــام الطــرف األول ألغــراض فتــح وتشــغيل3. 8.
الحســاب الجــاري وااللتــزام باألنظمــة املعمــول بهــا بالحصــول عــى
بيانــات الهويــة الشــخصية الخاصــة بــه ومعلوماتــه املحدثــة مــن خــال
الخدمــات املقدمــة مــن مركــز املعلومــات الوطنــي أو أي جهــات أخــرى
.موثوقــة ومســتقلة
يجــوز للطــرف األول يف حــال إخــال الطــرف الثــاين بهــذه االتفاقيــة3. 9.
اتخــاذ اإلجــراءات التــي يراهــا مناســبة يف حــدود األنظمــة والقواعــد
.واألعــراف املرصفيــة
للطــرف الثــاين إقفــال الحســاب الجــاري والحصــول عــى كامــل الرصيــد3. 1 0.
الدائــن يف أي وقــت وذلــك بعــد تقديــم طلــب إىل الطــرف األول
مرافقـاً بــه بطاقــات الــرف اآليل والشــيكات وأي متعلقــات ناشــئة عــن
 ويجــوز للطــرف األول رفــض طلــب إقفــال الحســاب يف حــال،الحســاب
ارتباطــه بــأي التزامــات ماليــة كإصــدار خطابــات ضــان وفتــح اعتــادات
مســتندية وخصــم أوراق تجاريــة وغريهــا مــن االلتزامــات املشــابهة التــي
.تتطلــب اســتمرار الحســاب
للطــرف األول إقفــال الحســاب عنــد فتــح الحســاب الجــاري وعــدم إيــداع3. 1 1.
 أو،أيــة مبالــغ ماليــة بــه ملــدة (تســعون) يوم ـاً مــن تاريــخ فتــح الحســاب
إيــداع الطــرف الثــاين مبلــغ معين ـاً ومــن ثــم الســحب منــه ليكــون رصيــد
 مــع مراعــاة إشــعار الطــرف الثــاين،الحســاب (صفــر) ملــدة (أربــع) ســنوات
أو- عــر الرســائل النصيــة لرقــم هاتــف الجــوال املــ ّدون يف االتفاقيــة
. قبــل إقفــال الحســاب مبــدة كافيــة-أي وســيلة أخــرى يُتفــق عليهــا
يجــوز للطــرف األول إرســال رســائل نصيــة أو التواصــل هاتفيــاً أو3. 1 2.
إرســال منشــورات تســويقية إىل الطــرف الثــاين يف شــأن الخدمــات
ِ واملنتجــات التــي يق ّدمهــا الطــرف األول؛ وذلــك مــا مل
يبــدي الطــرف
الثــاين عــدم الرغبــة يف تلقــي تلــك الرســائل واملنشــورات التســويقية
.وفــق البنــد (أوالً) مــن االتفاقيــة
للطــرف الثــاين االطــاع عــى كشــف حســابه مــن خــال الخدمــات3. 1 3.
 كــا لــه طلــب إرســال كشــف حســاب إىل بريــده،املرصفيــة اإللكرتونيــة
اإللكــروين أو عنوانــه الوطنــي املوضــح يف االتفاقيــة أو إىل أي
.عنــوان آخــر يحــدده
يقــوم الطــرف األول يف حــال علمــه بوفــاة الطــرف الثــاين أو فقــد3. 1 4.
أهليتــه أو افتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة أو التصفيــة اإلداريــة بوقــف
التعامــل عــى الحســاب إىل أن يتــم تحديــد الورثــة بصــك رشعــي أو
الــويص الرشعــي أو املصفــي (أمــن التصفيــة أو لجنــة/تعيــن الويل
.اإلفــاس) املخــ ّول بــإدارة الحســاب بقــرار مــن املحكمــة املختصــة
تُعــد جميــع حســابات الطــرف الثــاين لــدى الطــرف األول مبثابــة حســاب3. 1 5.
 ويجــوز للطــرف األول يف أي وقــت ودون الرجــوع إىل الطــرف،واحــد
الثــاين أن يجــري مقاصــة بينهــا وأن يخصــم منهــا ملقابلــة أي التزامــات
.حالّــة عليــه
قــر أو أهمــل يف إخطــار الطــرف اآلخــر بتغــر
ال يجــوز للطــرف الــذي3. 1 6.
ّ
عناويــن تواصلــه أو أحدهــا خــال (ســبعة) أيــام؛ التعــذر بعــدم علمــه
.باإلخطــار أو عــدم وصولــه إليــه
ميتنــع الطــرف الثــاين عــن إجــراء أي تحويــات إىل خــارج اململكــة العربيــة3. 1 7.
 ويكــون للطــرف األول،الســعودية ألي منظــات غــر هادفــة للربــح
. رفــض إجــراء هــذه التحويــات
ال يتحمــل الطــرف األول أي مســؤولية تجــاه الطــرف الثــاين عنــد تأخــر أو3. 1 8.
عــدم تســليم الحوالــة البنكيــة للمســتفيد بســبب خطــأ أو عطــل يحصــل
 أو يف حــال عــدم،يف النظــم التقنيــة خــارج عــن إرادة الطــرف األول
اكتــال معلومــات املســتفيد أو عــدم وجــوده أو ألي ســبب آخــر خــارج
 مــامل يكــن التأخــر أو عــدم تســليم الحوالــة،عــن إرادة الطــرف األول
البنكيــة ناتــج عــن تخلــف الطــرف األول عــن بــذل العنايــة الالزمــة أو عــن
إهاملــه الجســيم
يُطبــق عــى جميــع اإليداعــات والســحوبات بالعملــة األجنبيــة الســعر3. 1 9.
.املعتمــد لــدى الطــرف األول لــرف العمــات األجنبيــة
 يُعــد الرصيــد الدائــن املتوافــر يف،فيــا يخــص الحســابات املشــركة3. 2 0.
الحســاب ملــكاً لطرفيــه كــركاء وفقــاً للنســب املحــددة لــكل منهــم
 كــا يتح ّمــل الــركاء الرصيــد املديــن الناشــئ يف،يف االتفاقيــة
 ويحــق للطــرف األول إيقــاف الحســاب يف.ســبب كان
الحســاب ألي
ٍ
حــال وفــاة أو فقــد أهليــة أحــد الــركاء أو افتتــاح أي مــن إجــراءات
 أو اســتالمه بالغــاً مــن،التصفيــة أو التصفيــة اإلداريــة بحــق أي منهــم
.أحــد الــركاء بوجــود نــزاع فيــا بينهــا
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3. 21.

3. 22.

3. 23.
3. 24.

3. 25.
3. 26.

3. 27.

3. 28.

partners bear the debit balance arising in the account for any reason
whatsoever. The first party has the right to suspend the account in
the event of the death or loss of eligibility of one of the partners or
the opening of any of the liquidation or administrative liquidation
procedures against any of them, or receiving a notification from one of
the partners that there is a dispute between them.
The invalidity, irregularity, or unenforceability of any of the terms of the
agreement does not lead to the invalidity of the rest of the terms of the
agreement, provided that the two parties commit to amend the clause
in accordance with the relevant regulations and controls.
The first party may amend the agreement from time to time - without
prejudice to the instructions of the Central Bank of Saudi Arabia-,
provided that the first party is obligated to inform the second party of
the amendments thirty (thirty) days before the date of its effectiveness,
and the amendments are applied after the period referred to in this
paragraph has passed as of The date of its publication on the first
party›s website. Not withdrawing from the agreement is the approval
and acceptance of the amendments from the second party.
The agreement shall remain in effect until the date of closing the
account by one of the parties.
The first party must maintain the confidentiality of all data and account
information provided by the second party, with the exception of what
is disclosed by the first party for specific professional and operational
purposes - after obtaining the approval of the second party - and for
the competent government agencies in accordance with the relevant
regulations and controls.
The first party may keep all documents related to the second party’s
account for a minimum period of (ten) years from the date of the
agreement’s expiration.
For the activation and participation purpose in the additional services
provided in the instant payment system; The account information will
be automatically and confidentially shared with the Saudi Payments
Company (The National operator of the system) as needed, the
information that will be shared is as follows:
A. Customer Name.
B. Account Number.
C. Mobile Number.
D. ID Number.
E. E-mail.
This agreement is governed by the laws of the Kingdom of Saudi
Arabia. Any dispute that arises between the parties is settled amicably,
and if the dispute cannot be resolved amicably, any of the parties has
the right to refer it to the competent judicial authority.
This agreement has been prepared in both the Arabic and English
languages, and in case there is a difference in the text between them,
the text shall be adopted in the Arabic language, which is the original.

4. Services and products offered related to the
current account

The first party provides the second party with a number of services and
products related to the current account, including what is shown below. Its
submission is subject to the terms and conditions Annexes to this agreement,
and is an integral part of it.
• ATM Card
• Phone Banking
• Electronic Banking • Check Book
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5. The pledges and declarations of the first party

The first party undertakes and acknowledges to the second party the following:
5. 1. Treating fairly and equitably, and adhering to the principle of disclosure
and transparency.
5. 2. Protecting the privacy of information and not using it except for specific
professional and operational purposes - after obtaining the approval of
the second party - with the exception of what the first party discloses to
the competent government agencies in accordance with the relevant
regulations and controls.
5. 3. To take all necessary technical and organizational measures to
protect its technical information systems and customer data in its
business and the business of its subsidiaries and subsidiaries, and
that it has taken the necessary care and made reasonable efforts in
establishing, maintaining, implementing and following the controls,
policies and procedures of information technology, information
security, cybersecurity and data protection, including from operations
Supervision and control of access to technical systems, encryption,
virtual and actual protection, and has plans for the necessary business
continuity, recovery plans, and security plans designed to protect
against any penetration, destruction, loss, interference, modification
or exploitation.
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ال يــؤدي بطــان أي بنــد مــن بنــود االتفاقيــة أو عــدم نظاميتــه أو3. 2 1.
 عــى أن،عــدم قابليتــه للتنفيــذ إىل بطــان بقيــة بنــود االتفاقيــة
يلتــزم الطرفــان بتعديــل البنــد مبــا يتفــق مــع األنظمــة والضوابــط ذات
.العالقــة
دون إخــال-يجــوز للطــرف األول تعديــل االتفاقيــة مــن وقــت إىل آخــر3. 2 2.
 عــى أن يلتــزم الطــرف األول،-بتعليــات البنــك املركــزي الســعودي
بإحاطــة الطــرف الثــاين بالتعديــات قبــل (ثالثــون) يــوم مــن تاريــخ
 وت ُطبــق التعديــات بعــد مــرور املــدة املشــار إليهــا يف،رسيانهــا
هــذه الفقــرة اعتبــارا ً مــن تاريــخ نرشهــا عــى موقــع الطــرف األول
 ويُعــد عــدم االنســحاب مــن االتفاقيــة موافقــة وقبــول.اإللكــروين
.مــن الطــرف الثــاين للتعديــات
تظــل االتفاقيــة ســارية حتــى تاريــخ إقفــال الحســاب مــن قبــل أحــد3. 2 3.
.الطرفــن
يجــب عــى الطــرف األول الحفــاظ عــى رسيــة جميــع البيانــات3. 2 4.
 ويســتثنى مــن،ومعلومــات الحســاب املقدمــة مــن الطــرف الثــاين
ذلــك مــا يُفصــح عنــه الطــرف األول ألغــراض مهنيــة وتشــغيلية محــددة
 وللجهــات الحكوميــة املختصــة،-بعــد أخــذ موافقــة الطــرف الثــاين.وفقــاً لألنظمــة والضوابــط ذات العالقــة
للطــرف األول االحتفــاظ بكافــة املســتندات املرتبطــة بحســاب الطــرف3. 2 5.
.الثــاين ملــدة (عــر) ســنوات كحــد أدىن مــن تاريــخ انتهــاء االتفاقيــة
لغــرض التنشــيط واالشــراك يف الخدمــات اإلضافيــة املقدمــة يف3. 2 6.
نظــام املدفوعــات الفوريــة؛ ســتتم مشــاركة معلومــات الحســاب
تلقائيــاً وبرسيــة تامــة مــع رشكــة املدفوعــات الســعودية )املشــغل
 املعلومــات التــي ســيتم مشــاركتها،الوطنــي للنظــام( حســب الحاجــة
:هــي كــا يــي
. أاســم العميل.
. برقم الحســاب.
. جرقم الهاتــف املحمول.
. درقــم الهوية.
. هالربيــد اإللكرتوين.
 وتتــم.تخضــع هــذه االتفاقيــة ألنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية3. 2 7.
 وإذا تعــذر حــل،تســوية أي نــزاع ينشــأ بــن األطــراف بشــكلٍ ودي
 يحــق ألي طــرف مــن األطــراف إحالتــه إىل الجهــة القضائيــة،ًالنــزاع ودي ـا
. ا ملختصــة
أُعــدت هــذه االتفاقيــة باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة ويف حــال وجــود3. 2 8.
 فيُعتمــد النــص باللغــة العربيــة وهــي،اختــاف يف النــص بينهــا
.األصــل

الخدمــات واملنتجــات املقدمــة املرتبطــة4 .
بالحســاب الجــاري

يُقــدم الطــرف األول للطــرف الثــاين عــدد مــن الخدمــات واملنتجــات املرتبطــة
 ويخضــع تقدميهــا للــروط.بالحســاب الجــاري منهــا مــا هــو موضــح أدنــاه
. وتكــون جــزءا ً ال يتجــزأ منهــا، واألحــكام امللحقــة يف هــذه االتفاقيــة
		
• بطاقــة رصف آيل
• الهاتــف املرصيف
		• املرصفيــة اإللكرتونيــة
• دفرت شــيكات

تعهدات وإقرارات الطرف األول5 .

:يتعهد ويقر الطرف األول للطرف الثاين باآليت
. وااللتزام مببدأ اإلفصاح والشفافية،املعاملة بعد ٍل وإنصاف5. 1.
حاميــة خصوصيــة املعلومــات وعــدم اســتخدامها إال ألغــراض مهنيــة5. 2.
 ويســتثنى مــن ذلــك،-وتشــغيلية محددة–بعــد أخــذ موافقــة الطــرف الثــاين
مــا يُفصــح عنــه الطــرف األول للجهــات الحكوميــة املختصــة وفق ـاً لألنظمــة
.والضوابــط ذات العالقــة
أن يتخــذ كافــة اإلجــراءات التقنيــة والتنظيميــة الالزمــة لحاميــة نظــم5. 3.
املعلومــات التقنيــة وبيانــات العمــاء لديــه يف أعاملــه وأعــال فروعــه
ورشكاتــه التابعــة وأنــه اتخــذ العنايــة الالزمــة وبــذل الجهــود املعقولــة يف
إنشــاء وصيانــة وتنفيــذ واتبــاع ضوابــط وسياســات وإجــراءات تقنيــات
املعلومــات وأمــن املعلومــات واألمــن الســيرباين وحاميــة البيانــات مبــا يف
ذلــك مــن عمليــات إرشاف وتحكــم بالدخــول إىل النظــم التقنيــة والتشــفري
وحاميــة افرتاضيــة وفعليــة ولديــه خطــط اســتمرار األعــال الالزمــة وخطــط
االســتعادة وخطــط أمنيــة مصممــة للحاميــة مــن أيــة اخــراق أو تدمــر أو ضيــاع
.أو تشــويش أو تعديــل أو اســتغالل
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6. The pledges and declarations of the
second party

The second party undertakes and acknowledges, while fully competent in the
law and by law, of the following:
6. 1. He/she is not prohibited by law from dealing with him, and that all the
data he/she provided are correct, reliable and up-to-date.
6. 2. He/she is responsible before the competent authorities for the funds
that are deposited in his/her account with his/her knowledge, and
those deposited in his/her account without his/her knowledge,
whether he/she disposed of them personally or did not dispose of
them in the event that he/she was not officially informed of them when
he/she knew they were in his/her account.
6. 3. The funds deposited in the account are the result of his/her legitimate
activities and that he/she is responsible for their safety, and if the first
party received any illegal or counterfeit funds from him, he/she is not
entitled to recover or compensate them.
6. 4. The first party has the right to freeze the account or any of the
amounts recorded in it and to notify the competent authorities in
the event of suspicion that the sums resulted from financial fraud or
illegal operations in accordance with the applicable regulations and
instructions.
6. 5. He/she is the true beneficiary of the account.
6. 6. He/she is fully aware that it is forbidden to transfer to persons or entities
unknown to him according to the applicable laws and instructions, and
that all transfers that he/she undertakes are to persons and destinations
known to him and for personal, known and legitimate purposes.
6. 7. He/she has read and understood the terms and conditions
set forth in this agreement. He/she will also read the terms
and conditions for services and products related to the
current account, and published on the first party’s website.
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6. 8.

Tax declaration:
I declare that all the particulars and information provided herein, are
true, correct, complete and up-to-date in all respects and I have not
withheld any information and I acknowledge that Bank ALJAZIRA will
rely on the information provided in this form until notice in writing
satisfactory to the bank its revocation and by submission of an updated
Self-Certification & Declaration Form is received by the bank within 30
days where any change in circumstances occurs.
I hereby undertake to inform the bank of any change in information
/ circumstances provided, and to furnish to the bank any changes/
amendments taking place in future with reference to the documents
submitted by me/us as and when such changes/amendments occur.
I undertake to inform the bank if I am away from my own country of
residence for any period that may impact the United States Substantial
Presence Test as herein defined, or the presence test related to any
other countries I am tax residents in.
I confirm and accept that should any withholding, tax, other impositions
or other governmental dues related to me become payable to
domestic or overseas regulators or tax authorities, all payments made
to me shall be net of any such taxes etc.. Bank ALJAZIRA assumes no
liability in this regard.
I waive Bank ALJAZIRA of its duty of confidentiality and grant it the
liberty to make available, as and when required by law/authorities,
to the Courts, regulatory/or other authorities of Saudi Arabia or my
country of residence or the country in whose currency this account
will be maintained or routed, or to any other regulator/tax authority or
other authorities in domestic and other jurisdictions, any information
relating to my account, without any prior consent from me.
I undertake to hold the Bank harmless and indemnify the Bank against
any direct and indirect losses, expenses, liabilities and/or claims
whatsoever that may arising at any time, in connection with this
declaration.
Any information / documents provided by you or your authorized
representative in relation to this self-certification form shall only be
disclosed to the relevant authorities for the purpose of compliance
with FATCA and / or CRS requirements.
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تعهدات وإقرارات الطرف الثاين6 .

:يتعهد ويقر الطرف الثاين وهو بكامل األهلية املعتربة رشعاً ونظاماً باآليت
 وأن جميــع البيانــات التــي قدمهــا،أنــه غــر ممنــوع نظام ـاً مــن التعامــل معــه6. 1.
.صحيحــة وموثوقــة ومحدّثــة
أنــه مســؤول أمــام الجهــات املختصــة عــن األمــوال التــي تُــودع يف حســابه6. 2.
 وتلــك التــي تــودع يف حســابه دون علمــه ســوا ًء تــرف بهــا هــو،بعلمــه
شــخصياً أو مل يتــرف بهــا وذلــك يف حــال عــدم إبالغــه عنهــا رســمياً عنــد
.علمــه بوجودهــا يف حســابه
أن األمــوال املودعــة يف الحســاب ناتجــة عــن نشــاطات مرشوعــه وأنــه6. 3.
 وإذا اســتلم الطــرف األول منــه أي أمــوال غــر،مســؤول عــن ســامتها
.مرشوعــة أو مزيفــة فإنــه ال يحــق لــه اســردادها أو التعويــض عنهــا
أن للطــرف األول الحــق يف تجميــد الحســاب أو أي مــن املبالــغ املقيــدة6. 4.
فيــه وإشــعار الجهــات املختصــة يف حــال االشــتباه بــأن املبالــغ ناتجــة عــن
عمليــات احتيــال مــايل أو عمليــات غــر مرشوعــة وفقـاً لألنظمــة والتعليــات
.املعمــول بهــا
.أنه املستفيد الحقيقي من الحساب6. 5.
أنــه عــى علــم ومعرفــة تامــة بأنــه مينــع التحويــل ألشــخاص أو جهــات غــر6. 6.
 وأن جميــع،معروفــة لديــه حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا
التحويــات التــي يقــوم بهــا هــي ألشــخاص وجهــات معروفــة لديــه وألغــراض
.شــخصية ومعروفــة ومرشوعــة
 كــا أنــه،أنــه قــرأ وفهــم األحــكام والــروط املبينــة يف هــذه االتفاقيــة6. 7.
ســيقوم بقــراءة األحــكام والــروط الخاصــة بالخدمــات واملنتجــات املرتبطــة
. واملنشــورة عــر موقــع الطــرف األول اإللكــروين،بالحســاب الجــاري
اإلقرار الرضيبي6. 8.
أقــر بــأن جميــع التفاصيــل واملعلومــات الــواردة هنــا حقيقيــة وصحيحــة وكاملــة
 ومل أكــن قــد حجبــت أي معلومــات وأقــر بــأن،ومحدثــة مــن جميــع النواحــي
البنــك ســوف يعتمــد عــى املعلومــات املقدمــة يف هــذا النمــوذج حتــى
إشــعار اخــر مقــدم مــن قبــي بشــكل مكتــوب اىل البنــك إللغائهــا وبتقديــم
،منــوذج شــهادة وإصــدار الشــهادات املحدثــة املســتلمة مــن قبــل البنــك
. يومــا مــن تاريــخ حــدوث أي تغــر يف الظــروف30 يف غضــون
/ وأتعهــد مبوجــب هــذا اإلقــرار بإبــاغ البنــك بــأي تغيــر يف املعلومــات
 تعديــات تجــري مســتقبال/  وأن ازود البنــك بــأي تغيــرات،الظــروف املقدمــة
/ فيــا يتعلــق بالوثائــق املقدمــة منــي عنــد حــدوث مثــل هــذه التعديــات
.التغيــرات
وأتعهــد بإبــاغ البنــك إذا كنــت بعيــدا عــن بلــد اإلقامــة ألي فــرة قــد تؤثــر
عــى اختبــار وجــود االقامــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة كــا هــو محــدد
 أو اي اختبــار وجــود يتعلــق بــأي دولــة أخــرى أو إقليــم رضيبــي مقيــم فيــه،هنــا
.لألغــراض الرضيبيــة
أؤكــد وأوافــق عــى أنــه يف حالــة دفــع أو حجــب رضيبــة أو أي رســوم أخــرى أو
مســتحقات حكوميــة أخــرى متعلقــة يب إىل الجهــات التنظيميــة املحليــة أو
 يجــب أن تكــون جميــع املدفوعــات التــي يتــم،الخارجيــة أو ســلطات الرضائــب
دفعهــا يل صافيــة مــن تلــك الرضائــب ومــا إىل ذلــك دون أي مســؤولية يف
.هــذا الصــدد عــى البنــك يف هــذا الصــدد
،أنــا أتنــازل للبنــك عــن واجبــه يف الرسيــة ومنــح البنــك الحريــة لتوفريهــا
 إىل املحاكــم والســلطات، الســلطات/ عنــد االقتضــاء مــن قبــل القانــون
 أو غريهــا مــن الســلطات يف اململكــة العربيــة الســعودية أو/ التنظيميــة
بلــد اإلقامــة أو الواليــة الرضيبيــة التــي ســيتم االحتفــاظ فيــه بعملــة الحســاب
 مصلحــة رضيبيــة أخــرى أو غريهــا مــن/  أو إىل أي جهــة تنظيــم،أو توجيههــا
 أي معلومــات تتعلــق،الســلطات يف الواليــات القضائيــة املحليــة وغريهــا
. دون أي موافقــة مســبقة منــي،حســايب
نتعهــد بتعويــض البنــك وحاميتــه تجــاه أيــة خســائر مبــارشة وغــر/أتعهد
أو املطالبــات أيّــاً كانــت طبيعتهــا/مبــارشة وعــن املصاريــف وااللتزامــات و
.والتــي قــد تنشــأ يف أي وقــت فيــا يتعلــق بهــذا اإلقــرار
 مســتندات مقدمــة مــن قبلــك أو/ ســوف يتــم اإلفصــاح عــن أي معلومــات
مــن ممثلــك مبــا يتعلــق بهــذا النمــوذج فقــط اىل الســلطات املعنيــة بغــرض
. أو املعيــار املشــرك عــن اإلبــاغ الرضيبــي/ االمتثــال ملتطلبــات فاتــكا و
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مالحق االتفاقية

1 .الرشوط واألحكام لبطاقات الرصف اآليل

1. 1.يتحمــل العميــل جميــع مــا يرتتــب عــى اســتخدامات البطاقــة ســواء كانــت
يف حــاالت الســحب النقــدي والــراء أو أي عمليــة أخــرى وســواء كان ذلــك
عــن طريــق البطاقــة مبــارشة أو عــن طريــق الخدمــات االلكرتونيــة املفعلــة
عــن طريقهــا ،ويكــون العميــل يف كل األحــوال مســؤوال مســؤولية كاملــة
عــن جميــع االســتخدامات وااللتزامــات التــي تنشــأ عــن اســتخدام البطاقــة .
1. 2.الحــد األقــى للمبالــغ التــي يســمح بهــا البنــك لعمليــات البطاقــة هــي
 5,000ريــال ســعودي يف اليــوم الواحــد للســحوبات النقديــة  ،أمــا
بالنســبة للدفــع عــر نقــاط البيــع أو الــراء عــر اإلنرتنــت للبطاقــة الرئيســية
واإلضافيــة فــإن حــد العمليــات اليومــي هــو  20,000ريــال ســعودي
وللعميــل بنــاء عــى رغبتــه التقــدم بطلــب زيــادة هــذا الحــد ضمــن الحــدود
املســموح بهــا حســب التعليــات التنظيميــة باإلضافــة إىل سياســة
البنــك.
1. 3.يف حــال الســحب النقــدي الــدويل أو املشــريات الدوليــة بواســطة نقــاط
البيــع أو االنرتنــت أو مــا شــابهها فســيتم خصــم قيمــة العمليــة بالريــال
الســعودي فــورا ً مــن حســاب البطاقــة (الحســاب الجــاري) وذلــك مبوجــب
ســعر الــرف الــذي تحــدده رشكــة فيزا/ماســركارد وقــت العمليــة مــع
إضافــة رســوم االســتخدام  % 2.75إىل قيمــة كل عمليــة دوليــة  .ويتحمــل
العميــل الفــروق املرتتبــة عــى اختــاف أســعار الــرف بــن العمــات يف
يــوم قيــد العمليــة.
 oالعمليــة الدوليــة هــي أي عمليــة تتــم لــدى تاجــر مســجل خــارج اململكــة
العربيــة الســعودية أو أي عمليــة تتــم بغــر الريــال الســعودي.
1. 4.يحظــر عــى العميــل متكــن الغــر مــن اســتخدام بطاقــة الجزيــرة مــدى
أو إفشــاء رقمهــا الــري مبــا يف ذلــك ملوظفــي البنــك  ،ويلتــزم بــأن
يكــون رقمهــا الــري تحــت رقابتــه ومســؤوليته الشــخصية ويقــر بــأن بنــك
الجزيــرة غــر مســؤول عــن أي خســارة أو رضر ناشــئ عــن عــدم التقيــد بذلــك
أو بــروط الخدمــة األخــرى  .كــا تبقــى بطاقــة الجزيــرة مــدى ملــكاً لبنــك
الجزيــرة و يتعهــد صاحــب الحســاب بإعادتهــا للبنــك فــورا ً يف أي وقــت عنــد
طلــب البنــك ذلــك.
1. 5.تتيــح خدمــة أثــر لحامــل بطاقــة مــدى اســتخدامها يف إجــراء عمليــات الدفــع
اإللكــروين مبــا ال يتجــاوز حــد الدفــع لخدمــة أثــر واملحــدد مــن قبــل بنــك
الجزيــرة بــدون إدخــال الرقــم الــري مــن خــال تقنيــة االتصــال قريــب املدى
حيــث يقــوم العميــل بتمريــر بطاقــة مــدى أمــام الجهــاز الخــاص بذلــك و يقــر
العميــل بعلمــه باملخاطــر املصاحبــة إلجــراء العمليــات عــن طريــق هــذه
الخدمــة و يتحمــل كامــل مســؤولية العمليــات التــي تتــم مــن خاللهــا .و يحــق
للبنــك تعديــل حــد الدفــع مبــا يتوافــق مــع األنظمــة و اللوائــح ذات العالقــة
دون الحاجــة إىل اســتيفاء موافقــة العميــل.
1. 6.تكــون خدمــة الــراء عــر اإلنرتنــت متاحــة مبجــرد تفعيــل العميــل لبطاقــة
مــدى .وميكــن للعميــل إيقــاف هــذه الخدمــة مــن خــال الجزيــرة أون اليــن.
و يقــر العميــل بعلمــه بتحمــل كامــل املســؤولية عــن جميــع العمليــات التــي
تتــم مــن خــال اإلنرتنــت وموافقتــه عــى جميــع اإلجــراءات التــي ســيتخذها
البنــك عــى حســابه إلمتــام عمليــات الــراء عــر اإلنرتنــت.
1. 7.عنــد اســتالم بطاقــة الجزيــرة مــدى املجــددة يلتــزم العميــل بتعيــن الرقــم
الــري بطريقــة آمنــة إمــا عــن طريــق الدخــول اآلمــن للقنــوات االلكرتونيــة
(الجزيــرة أون اليــن  ،الجزيــرة ســارت) أو عــن طريــق أجهــزة بنــك الجزيــرة
للــراف اآليل .ويوافــق العميــل عــى أن تعيــن الرقــم الــري يعتــر
دلي ـاً كافي ـاً عــى اســتالم وتفعيــل البطاقــة املجــددة مــن قبــل صاحــب
الحســاب (حامــل البطاقــة).
1. 8.يحــق للبنــك دون الحاجــة ملوافقــة العميــل أو إخطــاره إيقــاف البطاقــة أو
أي مــن خدماتهــا ســواء ملــدة محــددة أ و غــر محــددة إذا رأى وفــق تقديــره
رضوري لحاميــة حقــوق العمــاء أو البنــك.
املطلــق أن ذلــك
ّ
1. 9.يقــر العميــل أن رشوط اســتخدام البطاقــة أو غريهــا مــن خدمــات أو رشوط
تصــدر مــن وقــت آلخــر عــن البنــك أو رشكــة فيــزا تعتــر جــزءا ال يتجــزأ مــن
هــذه االتفاقيــة وتقــرأ وتفــر كــا لــو كانــت بعــض بنودهــا  ،بــرط إبــاغ
العميــل بهــا فــورا ً.
1. 10.يف حالــة ضيــاع أو رسقــة البطاقــة أو تلفهــا و/أو قيــام صاحــب الحســاب
باإلفصــاح عــن الرقــم الــري (ســواء كان بقصــد أو بــدون قصــد) يجــب إبــاغ
البنــك كتابيـاً بذلــك فــورا ً  ،و ســوف يكــون صاحــب الحســاب مســئوالً جميــع
العمليــات التــي تــم تنفيذهــا بواســطة بطاقــة مــدى حتــى اســتالم البنــك
لهــذا البــاغ.
1. 11.يجــب عــى حامــل بطاقــة مــدى أو حامــل بطاقــة مــدى اإلضافيــة إبــاغ إدارة
الخدمــات املرصفيــة للبنــك خطيــاً يف أرسع وقــت ممكــن يف حالــة أي
تغيــر يف عنــوان أو أرقــام الهاتــف ألي مــن العمــل أو املكتــب الخــاص
أو املنــزل  ,و ينبغــي أيضــاً أن يســلم البــاغ الخطــي باليــد لــدى عنــوان
البنــك املوضــح يف بدايــة هــذه الــروط و األحــكام  .أي إخطــار يرســل

1. ATM Card Terms and Conditions

The Customer shall bear all the consequences of the card›s use, whether
in the case of cash withdrawal, purchase or any other transaction,
whether through the card directly or indirectly, and the Customer shall
in all cases be fully responsible for all uses and obligations arising from
using the card.
The maximum amount allowed for cash withdrawals transactions is SAR
5,000 per day. And SAR 20,000 for Point Of Sale and online (for both
primary & supplementary), and the Customer may apply to increase
the POS and online purchases limit within the limits permitted by the
Regulation in addition to the Bank›s policy.
In case of international cash withdrawal or international purchases, the
transaction shall be posted to the card holder account in SAR currency
based on the foreign exchange rate provided by VISA\MasterCard
at the time of the transaction in addition to 2.75% added to the
transaction value. The Customer shall incur in differences between the
foreign exchange rate at the time of processing the transaction and at
the time of posting the transaction.
o An International transaction is any transaction performed at a
merchant who is registered outside Saudi Arabia or any transaction
performed with-non Saudi Riyal currency.
The Customer is prohibited from enabling anyone else beside him
to use Al Jazira card or to disclose its PIN, including to the Bank›s
employees. It shall be bound by its PIN under the Customer’s control
and personal responsibility. AlJazira card remains the property of Bank
AlJazira and the Account Holder undertakes to return it immediately to
the Bank at any time upon request.
Atheer service allows the Cardholder to use the e-payment process in
a way that does not exceed the payment limit for the Atheer service
specified by Bank AlJazira without entering the PIN through NFC
(Near Field Communication). The card holder is fully responsible for
the transactions through which it is carried out. The Bank has the right
to amend the payment limit in accordance with the relevant rules and
regulations without having to obtain the client›s approval.
The online purchases is available as soon as the Customer activates
MADA card. The Customer can stop this service through Al Jazira
Online. The Customer acknowledges that he is fully responsible for all
online transactions and his acceptance of all actions taken by the Bank
on his account to complete online purchases.
Upon receipt of Al Jazira Mada Renewal Card, the Customer is obliged
to set the PIN number in a secure way either through secure access to
the electronic channels (Al Jazira Online, Al Jazeera Smart) or through
Al Jazira Bank ATMs. The Customer agrees that setting off the PIN is
sufficient proof of receipt and activation of the renewed Card by the
Account Holder (Cardholder).
The Bank shall have the right, without the need for the Client›s approval
or notification, to suspend the Card or any of its services for a specified
or indefinite period if it deems at its sole discretion necessary to protect
the rights of the Customer or the Bank.
The Customer acknowledges that the terms of use of the Card or other
services or conditions issued from time to time by the Bank or VISA are
an integral part of this Agreement and shall be read and interpreted
as if they were part of its terms, provided the Customer is informed
immediately.
In case of loss, theft or damaged of the card and / or the disclosure
of the PIN (whether intentionally or unintentionally) by the account
holder, the bank must be notified in writing immediately. And the card
holder will be responsible for all transactions carried out by Mada Card
until the Bank receives this communication.
The MADA Cardholder or MADA supplementary card holder must
inform the bank in writing as soon as possible in case of any change
in the address or phone numbers of work, private office or home. Any
notice sent by Bank AlJazira to the last address of the Mada Cardholder
before the Bank receives the written amendment shall be deemed
valid and delivered to the Cardholder.
Bank AlJazira shall not be liable in the event of refusal or nonacceptance of the Mada Card by any commercial establishment. The
dispute shall be settled between the card holder and the commercial
establishment. The Bank shall not be liable for any such liability.
The Cardholder must report the loss or theft of the Card to the Bank
on tel. 920006666 (from within the Kingdom) or on +966920006666.
Lost or stolen card. And the Customer shall be responsible for any
transactions executed by the Card before the Bank receives written or
telephone notification of the loss or theft of the Card.
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Agreement Annexes

مــن قبــل بنــك الجزيــرة عــى آخــر عنــوان لحامــل بطاقــة مــدى قبــل لحامــل
البطاقــ َة حصــول البنــك عــى التعديــل الخطــي يعتــر صحيحــاً ومســلامً
لحامــل البطاقــةَ.
1. 12.بنــك الجزيــرة يعتــر غــر مســئول يف حالــة رفــض أو عــدم القبــول ببطاقــة
مــدى مــن قبــل أي منشــأة تجاريــة كــا أن البنــك غري مســئول تحت أي ظرف
مــن الظــروف عــن أي منتــج أو خدمــة لحامــل البطاقــة ،و يف حــال وجــود أي
شــكوى مــن قبــل حامــل بطاقــة مــدى يجــب عليــه أن يســوي الخــاف بينــه
و بــن تلــك املنشــأة التجاريــة وليــس عــى البنــك أي مســئولية يف ذلــك ،
كــا أن أي مطالبــة لحامــل البطاقــة مــع أي منشــاة تجاريــة غــر قابلــة مطلقـاً
بــأن تكــون مطالبــة عــى البنــك.
1. 13.عــى حامــل البطاقــة اإلبــاغ عــن فقــدان أو رسقة البطاقــة وذلك من خالل
إدارة الخدمــات املرصفيــة التابعــة للبنــك عــى الهاتــف رقــم 920006666
(مــن داخــل اململكــة) أو عــى الرقــم  +966920006666ويكــون العميــل
مســئوالً عــن أي معامــات يتــم تنفيذهــا بواســطة البطاقــة قبــل تســلم
إدارة الخدمــات املرصفيــة التابعــة للبنــك إشــعار كتــايب أو هاتفــي يفيــد
بفقــد أو رسقــة البطاقــة.
1. 14.يقر العميل مبسؤوليته باالتصال بالبنك يف أي من الحاالت التالية:
• احتجاز البطاقة يف أجهزة الرصاف اآليل.
• حال عدم تحصيل املبالغ النقدية املرصوفة من أجهزة الرصاف اآليل.
• حــال اكتشــاف خطــأ يف تســجيل القيــود يف الحســاب نتيجــة الســتخدام
الــراف اآليل وأجهــزة نقــاط البيــع.
1. 15.بعــد تســلم البنــك إلشــعار فقــد أو رسقــة البطاقــة مــن قبــل العميــل
يقــوم البنــك بإيقــاف البطاقــة املبلــغ عــن فقدهــا أو رسقتهــا ولــن
يتحمــل العميــل أي مســئولية أخــرى بعــد اإلبــاغ رشيطــة أن يكــون قــد
قــام باإلبــاغ بحســن نيــة وبــذل كل االهتــام والجهــد الالزمــن للمحافظــة
عــى البطاقــة مــا مل يثبــت للبنــك أن ترصفــه كان بســوء نيــة ،ويف حالــة
العثورعــى البطاقــة فــإن عــى حاملهــا إبــاغ البنــك وتســليم البطاقــة
فــورا إىل أحــد فــروع البنــك بغــرض إتالفهــا ،كــا يجــب عــى حامــل البطاقــة
عــدم محاولــة اســتخدامها .
1. 16.بغــض النظــر عــن مخالفــة أي نــص مــا ورد ذكــره يكــون العميــل مســئوالً
عــن جميــع الخســائر التــي يتكبدهــا البنــك نتيجــة الســتخدام البطاقــة مــن
قبــل أي شــخص يحصــل عليهــا مبوافقــة العميــل.
1. 17.تخضــع أي بطاقــات إضافيــة عــى نفــس الحســاب لنفــس الــروط
واألحــكام وفقـاً لهــذه االتفاقيــة وتنطبــق عــى البطاقــة األصليــة .وســوف
يقســم حــد الســحب اليومــي عــى أجهــزة الــراف اآليل ونقــاط البيــع
عــى جميــع البطاقــات املرتبطــة بحســاب واحــد.
1. 18.يكــون حامــل البطاقــة مســؤوال مســؤولية كاملــة ومبــارشة عــن املعامــات
التــي تنفــذ مــن خــال أســتخدام البطاقــة االضافيــة وفقــا لهــذة االتفاقيــة.
1. 19.تعتــر البطاقــة اإلضافيــة مبثابــة تفويــض غــر مــروط وغــر قابــل للنقــض
صــادر مــن قبــل العميــل للشــخص الــذي يســتخدم البطاقــة اإلضافيــة يف
أي وقــت ألي معاملــة .لــذا يكــون العميــل مســئوالً مســؤولية مبــارشة
عــن كافــة االلتزامــات التــي تنشــأ فيــا يتعلــق بالبطاقــة اإلضافيــة كــا لــو
كانــت هــذة االلتزامــات قــد نشــأت مــن العميــل نفســه.
1. 20.يعتــر تســجيل (إضافــة) البطاقــة لــدى محافــظ الدفع االلكرتونيــة كـ Apple
 Payو  MADA Payوغريهــا مــا يشــابها يف آليــة عملهــا مبثابــة تفويــض
غــر مــروط وغــر قابــل للنقــض صــادر مــن قبــل العميــل للشــخص الــذي
يقــوم باســتخدام الجــوال أو أي اكسســوارات تقبــل الدفــع يف أي وقــت
ألي معاملــة .لــذا يكــون العميــل مســئوالً مســؤولية مبــارشة عــن كافــة
االلتزامــات التــي تنشــأ مــن هــذه املحافــظ كــا لــو كانــت هــذه االلتزامــات
قــد نشــأت مــن العميــل نفســه .كــا يتعهــد العميــل يف حــال فقــدان
البطاقــة أو الجــوال أو أي اكسســوارات تقبــل الدفــع (يف حــال تــم تســجيل
البطاقــة يف مثــل هــذه املحافــظ) بإشــعار البنــك فــورا ً بطلــب إيقــاف
عمليــات املحافــظ االلكرتونيــة .ويكــون العميــل مســئوالً عــن أي معامــات
يتــم تنفيذهــا بواســطة الجــوال (محافــظ الدفــع االلكرتونيــة) قبــل تســلم
إدارة الخدمــات املرصفيــة التابعــة للبنــك إشــعار كتــايب أو هاتفــي يفيــد
بفقــد أو رسقــة الجــوال.
1. 21.يوافــق العميــل عــى اســتقبال مكاملــات هاتفيــة ورســائل نصيــة مــن بنــك
الجزيــرة ألغــراض التســويق وبيــع املنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك
 ،كــا يقــر العميــل مبوافقتــه عــى تســجيل كافــة املكاملــات التــي تتــم
بينــه وبــن البنــك  ،و تعتــر املكاملــات املســجلة توثيقــاً رســمياً ميكــن
الرجــوع إليــه والعمــل بــه عنــد الحاجــة.
1. 22.يف حالــة االختــاف بــن النــص العــريب والنــص االنجليــزي يُغلــب النــص
العــريب.
1. 23.تخضع هذه االتفاقية ملحاكم وأنظمة ولوائح اململكة العربية السعودية.

1. 14. The Customer undertakes to immediately notify the bank upon
encountering any of the following circumstances:
• Capture of the card by any ATM.
• Non-Remittance by the ATM of the cash amount withdrawn.
• Detection of any error in the entries recorded on the account shown
to the Customer on the receipt or ATM screen.
1. 15. After the Bank receives notice of the loss or theft of the Card by the
Customer, the Bank shall suspend the Card which has been reported
as lost or stolen and the Customer shall not assume any other
responsibility after the reporting time, provided that he has reported
in good faith and exerted all due diligence and effort to maintain the
Card unless it is proved to the Bank that his disposal If the card is found,
the Cardholder must notify the bank and immediately and deliver the
card to a bank branch for destruction, and the Cardholder must not
attempt to use it.
1. 16. Notwithstanding any violation of any of the foregoing, the Customer
shall be liable for all losses incurred by the Bank as a result of the use
of the Card by any person obtaining it with the Customer›s consent.
1. 17. Any supplementary cards on the same account are subject to the same
terms and conditions in accordance with this Agreement and apply to
the primary card. The daily draw limit on ATMs and POS will be divided
on all cards associated with a single account.
1. 18. The Cardholder shall be fully and directly responsible for transactions
executed through the use of the Supplementary Card in accordance
with this Agreement.
1. 19. The Supplementary Card is an unconditional and irrevocable
authorization issued by the Customer to the person using the
Supplementary Card at any time for any transaction. The Customer is
therefore directly responsible for all obligations arising in connection
with the Supplementary Card as if such obligations arise from the
Customer himself.
1. 20. Registering (Provisioning) the card in mobile wallets such as ApplePay,
MADA Pay…etc. is an unconditional and irrevocable authorization
issued by the Customer to the person using the mobile or any
accessories that accept mobile payment at any time for any transaction.
The Customer is therefore directly responsible for all obligations arising
from these transactions as if these obligations originated from the
Customer himself. In the event of loss of the card, mobile phone or any
accessories that accept mobile payment (in case the card is provisioned
in such wallets), the Customer shall immediately notify the bank of the
request to stop mobile payment transactions. The Customer shall be
responsible for any transactions performed by mobile\ accessories
before the Bank›s call center receives written or telephone notification
to stop the mobile payment transactions.
1. 21. The customer agrees to receive phone calls and text messages from
Bank AlJazira for marketing purposes and to sell products and services
provided by the bank, as the customer agrees to record all calls made
between the customer and the bank, and the recorded calls are
officially authenticated and can be consulted and acted upon when
needed.
1. 22. In case of conflict between Arabic and English texts, the Arabic text
shall prevail.
1. 23. The Kingdom of Saudi Arabia Courts and its laws and regulations
should govern this Agreement.

2 .الرشوط واألحكام للهاتف املرصيف

2. 1.إن صاحــب بطاقــة الجزيــرة الخاصــة بجهــاز الــرف اإللكــروين (يشــار إليــه
أيضــاً  /بصاحــب الحســاب  /ويشــار إليــه فيــا بعــد بـــ  /صاحــب البطاقــة)
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مبوجــب هــذا يوافــق عــى الــروط واألحــكام التاليــة التــي تحكــم تقديــم
خدمــات إســتخدام بطاقــة الــراف يف أجهــزة الــراف املختلفــة وأجهــزة
نقــاط البيــع وخدمــات هاتــف الجزيــرة باســتعامل الرمــز الــري لهــا .إن
عبــارة صاحــب البطاقــة ســوف تعنــي أيضـاً صاحــب البطاقــة اإلضافيــة ومــن
يشــاركهام يف حمــل واســتعامل البطاقــة .
2. 2.يقــوم العميــل بإصــدار الرقــم الــري للبطاقــة وإذا رغــب صاحــب الحســاب
أن يســتخدم خدمــة الهاتــف املــريف لبنــك الجزيــرة فعليــه أن يختــار (رقــم
رسي) إضــايف بــرط أن يكــون (الرقــم الــري) لبطاقــة الــراف اآليل
مختلف ـاً عــن (الرقــم الــري) لخدمــات الهاتــف املــريف لبنــك الجزيــرة .
2. 3.ال يجــوز لصاحــب البطاقــة تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن يقــوم بإفشــاء
الرمــز الــري للبطاقــة أو للهاتــف املــريف ألي شــخص آخــر ويكــون
صاحــب البطاقــة وحــده مســئوالً عــن اســتخدامها أو ضياعهــا ويتحمــل أيــة
تكاليــف أو مصاريــف ســوا ًء مبــارشة أو غــر مبــارشة قــد ترتتــب بســبب
وصــول الرمــز الــري إىل علــم أي شــخص آخــر  .و إذا أحــس صاحــب
البطاقــة بــأن الرمــز الــري انكشــف لشــخص آخــر فإنــه يجــب عليــه أن يقــوم
فــورا ً بإخطــار البنــك وأن يقــوم بتغيــر الرمــز الــري.
2. 4.تبقــى بطاقــة الــراف اآليل ملــكاً لبنــك الجزيــرة ويتعهــد صاحــب الحســاب
بإعادتهــا للبنــك فــورا ً يف أي وقــت عنــد طلــب البنــك ذلــك ،كــا يتعهــد
بإعادتهــا يف حالــة إغــاق الحســاب الجــاري املرتبــط بالبطاقــة.
2. 5.يحــق للبنــك إلغــاء بطاقــة الــراف أو خدمــة الهاتــف لبنــك الجزيــرة أو إيقــاف
اســتخدامها يف أي وقــت وفق ـاً إلرادتــه املنفــردة وبــدون إشــعار مســبق
لصاحــب الحســاب يف حــال إســاءته اســتخدام هــذه الخدمــات و يكــون
للبنــك الحــق املطلــق يف القيــام دون الحاجــة إلخطــار صاحــب البطاقــة
بتعليــق أو رفــض العمــل مبوجــب أي مــن أو جميــع التعليــات الصــادرة إليــه
عــر القنــوات املختلفــة .ويحــق للبنــك أيضـاً أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة
القيــام بإعتــاد أي تعليــات هاتفيــة خطيــاً ( حتــى يف الحــاالت التــي
يكــون فيهــا قــد تــم التعــرف عــى تلــك التعليــات بواســطة الرمــز الــري).
2. 6.بطاقــة الــراف ببنــك الجزيــرة غــر قابلــة للتحويــل ويجــب اســتخدامها مــن
قبــل صاحــب الحســاب فقــط  .يجــوز للبنــك أن يقــوم مبحــض اختيــاره ولكــن
دون أن يكــون ملزمـاً بذلــك بتســجيل تعليــات صاحــب البطاقــة التــي تصــل
عــر الهاتــف عــى أرشطــة تســجيل و مبوجــب هــذا يوافــق صاحــب البطاقــة
عــى قيــام البنــك بذلــك التســجيل كــا ويحــق للبنــك اســتخدام تلــك
التســجيالت ألي غــرض يــراه البنــك رضوريـاً شــامالً اســتعاملها كدليــل خــال
أي إجــراءات قانونيــة أو قضائيــة تكــون مقامــة بواســطة أو ضــد صاحــب
البطاقــة أو أي شــخص آخــر داخــل وخــارج اململكــة العربيــة الســعودية.
2. 7.لــن يكــون البنــك ملزمــاً أو مســئوالً عــن أي ضيــاع أو خســارة أو مصاريــف
قــد يتكبدهــا صاحــب البطاقــة نتيجــة قيــام البنــك بالعمــل بنــا ًء عــى أي
تعليــات هاتفيــة يتــم التعــرف عليهــا عــن طريــق الرمــز الــري للهاتــف
والخــاص بصاحــب البطاقــة  ،شــامالً دون حــر الحــاالت التــي ال يكــون فيهــا
صاحــب البطاقــة قــد تقيــد بأحــكام املــادة ( )3أعــاه ،كــا ويوافــق صاحــب
البطاقــة عــى منــح البنــك الحاميــة الكاملــة ضــد أي ضيــاع أو خســارة أو أرضار
أو مصاريــف قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة تقيــد البنــك بتلــك التعليــات .
2. 8.مبوجــب هــذا يوافــق صاحــب البطاقــة عــى أن البنــك لــن يكــون مســئوالً
عــن أي خســارة تبعيــة مبــارشة أو غــر مبــارشة تنتــج عــن عــدم متكــن صاحــب
البطاقــة مــن الحصــول عــى خدمــات بنــك الجزيــرة ألي ســبب كان ســوا ًء
أحــدث ذلــك داخــل أو خــارج اململكــة العربيــة الســعودية .يقيــد البنــك
عــى حســاب صاحــب الحســاب أي مبلــغ يتــم ســحبه أو قيمــة أي تحويــل أو
مشــريات أو أي عمليــات تتــم عــن طريــق اســتخدام بطاقــة الــراف لبنــك
الجزيــرة أو عــن طريــق خدمــات الهاتــف املــريف ،ويكــون صاحــب الحســاب
يف كل األحــوال مســئوالً مســئولية كاملــة عــن هــذه العمليــات.
2. 9.إن التعليــات املعطــاة للحصــول عــى خدمــات هاتــف الجزيــرة قــد
يتــم تضمينهــا يف اتفاقيــة مســتقلة خاضعــة للتغيــر بواســطة البنــك
باإلضافــة والتعديــل والحــذف وســيتم إبــاغ العميــل بذلــك قبــل  30يــوم
 ،ويحــق للبنــك أيض ـاً أن يضيــف منتجــات وخدمــات أخــرى يف املســتقبل،
إن التغــرات والتعديــات التــي تدخــل عــى الــروط واألحــكام إن وجــدت
ســوف يتــم تبليغهــا لصاحــب البطاقــة وإرســالها بواســطة البنــك عــى
آخــر عنــوان لــه أو بالوســيلة التــي يعتربهــا البنــك مالمئــة حســب توفــر
معلومــات التواصــل مــع صاحــب البطاقــة وســتكون ملزمــة لــه حتــى لــو
مل يســتلم التبليــغ بالتغيــرات بســبب تغيــر يف عنوانــه أو أرقــام هاتفــه
دون تبليــغ البنــك خطيــا و تحديــث ســجالت البنــك مبعلوماتــه ووســائل
التواصــل معــه.
2. 10.يف وقــت قيامــه باختيــار الرمــز الــري للهاتــف الخــاص بــه  ،يتــم تنبيــه
صاحــب البطاقــة لحاميتــه إىل رضورة عــدم اختيــار األرقــام التــي عــادة مــا
تكــون مصاحبــة لبعضهــا أو األرقــام املتتاليــة ســوا ًء صعــودا ً أو هبوطــاً
 ..إلــخ  ،حيــث إن مثــل هــذه األرقــام غالب ـاً مــا تكــون بســيطة وقــد ميكــن
تخمينهــا بواســطة شــخص آخــر بحيــث ميكــن اســتعاملها بــدون معرفــة أو
موافقــة صاحــب الخدمــة  /الحســاب ،لتحقيــق حاميــة أكــر فــإن مــن مصلحــة

2. 1.

The holder of Al Jazira ATM card (also referred to as / Account Holder
/ and hereinafter referred to as / Card Holder) hereby agrees to the
following terms and conditions governing the provision of the services
of using ATM card in the different cash and points of sales machines
and Al Jazira Phone Services using their secret / pin code. “Card
Holder “means the customer or supplementary nominee who shares
holding and using the card.
2. 2. The customer shall issue a PIN number for the card, and if he desires to
use Al Jazira phone banking services, he must choose an additional PIN
)number and the (PIN) of the ATM card must be different from the (PIN
of Al Jazira phone banking services.
2. 3. The Card Holder, under any circumstances, may not disclose the PIN
number or the secret code of the ATM card or the phone services
to any other person and shall be solely responsible for any use, loss,
costs or expenses, whether directly or indirectly, incurred due to the
reveling of the pin number or secret code to anyone else, If the Card
Holder suspected that the PIN number or secret code is disclosed to
someone else he must immediately notifies the Bank and change the
PIN number.
2. 4. The Account Holder must sign on the back of Al Jazira ATM card
immediately upon receipt from the Bank.
2. 5. The ATM Card remains the sole property of Al Jazira bank and the
Account Holder shall surrender and deliver it to the Bank immediately
upon demand or upon closure of account(s).
2. 6. Al Jazira Bank ATM card is non-transferable and must be used by the
Account Holder only. The Bank may voluntarily, but without being
obliged, record the instructions of the Card Holder via phone on
recording tapes. Accordingly the Card Holder agrees on the Bank
recording his phonic instructions and the Bank may use such recordings
for any purpose it deems necessary, including using them as evidence
in any legal or judicial proceedings be instituted by or against the Card
Holder or any other person, inside and outside the Kingdom of Saudi
Arabia.
2. 7. The Bank shall not be liable for any loss or damage, or expenses may be
incurred by the Card Holder as a result of the bank›s work based on any
telephonic instructions recognized by the PIN number or secret code of
the phone which is owned by the Card Holder, including but not limited
to the cases where the card holder is complying with the provisions of
clause (3) above. The Card Holder agrees to guarantee the bank full
protection against any loss or damage or expenses incurred by it as a
result of not complying with such instructions.
2. 8. Subject to that, the Card Holder agrees that the Bank will not be liable
for any consequential loss directly or indirectly caused by the inability
of the Card Holder to obtain the services of Bank Al Jazira for any
reason, whether it is inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia.
The Bank shall debit the account of the Card Holder with the expense
of any amount withdrawn or the value of any transfer or purchases or
any operations carried out through the use of the ATM card of Al Jazira
Bank or through telephone banking services including any currency
exchange rate and expense and the Card Holder in all cases is fully
responsible for such operations.
2. 9. The instructions given for obtaining Al Jazira Phone Services may be
included in a separate operating handbook subject to change by the
Bank as well as the modification and deletion without a prior written
or verbal notice to the Card Holder and the Bank may also add other
products and services in the future. The changes and amendments to
the terms and conditions if found will be communicated to the Card
Holder and will be sent by the bank to the last address of the Card
Holder known to the bank as soon as it suits the means appropriate and
available to the bank information, and such changes and amendments
to the terms and conditions will be binding to the Card Holder even
if he did not receive the updated information due to change in his
address or telephone number and the bank was not informed of such
changes.
2. 10. At the time the Card Holder chooses his phone PIN code, he shall not
for his own protection choose numbers that are usually associated with
each other’s or successive numbers, whether descending or ascending
or common numbers such as date of birth …etc. where such figures
are often simple and easy to guess by someone else so that they can
be used for dishonest purposes. To achieve more protection for the
Card Holder›s own interest, he/she must choose a secret code for the
phone which is quite different from code chosen by the ATM. The bank
reserves the right to stop secret code of the phone services or ATM
card after three failed attempts to obtain Al Jazira phone banking
services or the ATM.
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2. Phone Banking Terms and Conditions

صاحــب البطاقــة أن يقــوم أيضـاً باختيــار رمــز رسي للهاتــف يكــون مختلفـاً عن
الرمــز الــذي اختــاره لجهــاز الــراف اإللكــروين .وباإلضافــة ملــا ورد يحتفــظ
البنــك يف الحــق بــأن يوقــف الرمــز الــري للهاتــف بعــد ثــاث محــاوالت
فاشــلة تتــم الحصــول عــى خدمــات هاتــف الجزيــرة وبطاقــة الــراف اآليل.
2. 11.مبوجــب هــذا يوافــق حامــل البطاقــة عــى أن للبنــك مــن وقــت آلخــر
القيــام بتنفيــذ التعليــات الهاتفيــة وذلــك دون اســتعامل الرمــز الــري
للهاتــف ويقــوم البنــك إجــراءات التعــرف والتحقــق مــن شــخصية العميــل
اإلحرتازيــة و املعتمــدة داخلي ـاً بالبنــك ،كــا يوافــق صاحــب البطاقــة عــى
أن البنــك لــن يكــون مســئوالً عــن قيامــه أو عــدم قيامــه مبثــل هــذا اإلجــراء.
2. 12.إن جميــع التعليــات الهاتفيــة ســوف تكــون خاضعــة للقيــود التــي يضعهــا
البنــك مــن وقــت آلخــر ســوا ًء بســبب مســتلزمات السياســة الداخليــة أو
بأمــر مــن ســلطة رســمية.
2. 13.ســيقوم البنــك قبــل  30يــوم عــى األقــل بإبــاغ العميــل يف حــال فــرض
أي رســوم يراهــا مناســبة بالنســبة لخدمــة الهاتــف املــريف املنــوه عنهــا
أعــاه .وعــى كل حــال فــإن طلبــات الحــواالت التليجرافيــة وســند الطلــب
والشــيكات البنكيــة  ..إلــخ  .ســوف تكــون خاضعــة للرســوم املعتمــدة
واملقــررة ألغــراض تحصيــل مثــل هــذه املبالــغ  ،فــإن صاحــب البطاقــة
مبوجــب هــذا يفــوض البنــك تفويض ـاً غــر قابــل للنقــض بخصــم قيمتهــا
مــن أي مــن حســاباته البنكيــة املوجــودة لــدى البنــك وذلــك يف وقــت
قيــام البنــك بتنفيــذ مــا جــاء يف التعليــات الهاتفيــة أو يف وقــت الحــق
حســب مــا يقــرر البنــك.
2. 14.يحــق لبنــك الجزيــرة تحــت ســلطته املطلقــة املوافقــة عــى إعــادة إصــدار
بطاقــة بديلــة بســبب الفقــدان أو الرسقــة بنفــس الــروط واألحــكام
الخاصــة بالبطاقــة األوىل والتــي ميكــن أن تتغــر مــن وقــت إىل آخــر بعــد
الرجــوع للعميــل .كــا يحتفــظ البنــك حســب التعرفــة البنكيــة بحــق فــرض
رســوم اســتبدال أو إصــدار بــدل فاقــد أو تالــف تخصــم مــن حســاب حامــل
بطاقــة الــراف اآليل حســب نظــام التعرفــة الصــادر مؤخــرا ً بتعميــم البنــك
املركــزي الســعودي والــذي ســيخطر بــه حامــل البطاقــة قبــل اإلصــدار.
2. 15.يحــق للبنــك إلغــاء بطاقــة الــراف اآليل أو خدمــة الهاتــف املــريف أو
تعليــق الحــق يف اســتخدام البطاقــة يف أي وقــت بنــاء عــى تقديــره
ودون إخطــار مســبق لصاحــب الحســاب عندمــا تتطلــب مصلحــة البنــك ذلــك.

3 .الرشوط واألحكام للمرصفية اإللكرتونية

رشوط وأحكام التسجيل يف تطبيق الجزيرة سامرت والجزيرة أون الين
3 . 1.تعريف املصطلحات
تنطبق التعاريف التالية عىل بيان استخدام املوقع و بيان إخالء املسئولية
الضمــر « أنــت « أو ضامئــر املخاطــب املتصلــة :تشــر هــذه الضامئــر إىل أي
شــخص يقــوم بالدخــول إىل هــذا املوقــع
بنــك الجزيــرة « أو «البنــك» أو الضمــر « نحــن «  :تشــر هــذه الكلــات إىل بنــك
الجزيــرة.
املوقــع « :يشــر إىل موقــع بنــك الجزيــرة عــى شــبكة االنرتنــت و مــا يرتبــط بــه مــن
صفحــات مفــردة أو مجملة.
3 . 2.معلومات قانونية هامة:
يرجــى قــراءة الــروط و األحــكام التاليــة واملتعلقــة ببيــان اســتخدام موقــع بنــك
الجزيــرة و بيــان إخــاء املســئولية بتمعــن قبــل اســتخدام هــذا املوقــع .إن دخولــك
إىل هــذا املوقــع واســتخدام أي مــن صفحاتــه يعنــي موافقتــك غــر املرشوطــة
بالتقيــد بــروط و أحــكام االســتخدام املبينــة أدنــاه و بأنــك عــى درايــة تامــة
بكافــة بنــود بيــان إخــاء املســئولية .و يف حــال عــدم موافقتــك عــى أي مــن
هــذه الــروط و األحــكام يرجــى عــدم الدخــول إىل هــذا املوقــع أو اإلطــاع عــى
أي صفحــة مــن صفحاتــه
هنــاك رشوط و أحــكام خاصــة متعلقــة مبنتجــات و خدمــات بنــك الجزيــرة  ،وهــذه
الــروط و األحــكام الخاصــة هــي الــروط و األحــكام التــي يعتــد بهــا حــال وجــود
تعــارض بينهــا وبــن الــروط واألحــكام الــواردة يف هــذه الوثيقــة
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3. Online Banking Terms and Conditions

AlJazira SMART/Online Registration Terms and Conditions

3. 1. Definitions

The following definitions apply to these Terms of Use and Disclaimer
Statements
‹You›, and ‹your› these terms refers to any person accessing this web site
‹Bank al-Jazira›, ‹baj›, ‹bank›, ‹we›, ‹us», and ‹our› - these terms are references
to bank al-Jazira.
‹Site› - this term refers to the web site of bank al-Jazira and pages thereof, in
part or in full.

3. 2. IMPORTANT LEGAL INFORMATION

Please read the following terms of use and disclaimer statements carefully
before using this web site. By accessing and using the site and any web page
thereof, you unconditionally agree to be bound by these terms of use and
take full cognizance of all the disclaimer statements. If any of these terms and
disclaimer statements is unacceptable to you, please desist from accessing the
site or any web page thereof.
Specific terms and conditions applicable to products and services offered by
bank al-jazira and in relation to such products and services, the specific terms
and conditions shall prevail in the event of any conflict with this document.

3. 3. COPYRIGHT AND TRADEMARKS

Bank Al-Jazira, BAJ, and the Arabian Peninsula logo are registered trademarks
and service marks. Bank AlJazira may also claim trademark and service mark
rights to other marks that appear in the pages.
Copyright in the images, graphics, information, text, materials, screens, and
web pages including their design and arrangements that appear in the Site is
owned by Bank Al-Jazira (BAJ) or others as indicated.

3. 4. USE OF THE SITE AND ITS INFORMATION

Bank Al-Jazira maintains the Site to provide you with information about its
products and services, and other financial information that you may find useful.
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3 . 3.حقوق النسخ والعالمات التجارية:
شــعار الجزيــرة العربيــة لبنــك الجزيــرة هــو عالمــة تجاريــة و عالمــة خدمــة مســجلة
باســم بنــك الجزيــرة و يحــق لبنــك الجزيــرة أيضـاً حيــازة ملكيــة أي عالمــات تجاريــة و أي
حقــوق عالمــات خدمــة أخــرى واردة يف صفحــات املوقــع.
إن حقــوق نســخ الصــور و الرســومات و املعلومــات و النصــوص و املــواد و
الشاشــات و صفحــات املوقــع  ،مبــا يف ذلــك تصميــم و تنظيــم الصفحــات
الظاهــرة يف املوقــع  ،هــي مــن ملكيــة بنــك

2. 11. Accordingly, the Card Holder agrees that the Bank, from time to time,
shall carry out operations based on the phonic instructions using the
Bank internal manual identification procedures without using the
secret code of the phone services. The Card Holder agrees that the
Bank should not be liable or responsible for doing or not doing such
a procedure.
2. 12. All telephonic instructions are subject to the restrictions set by the
bank from time to time, whether due to internal policy requirements or
by order of the formal legislative or legal authorities.
2. 13. The bank shall have the option at any time to charge any fee it deems
appropriate for Al Jazira phone banking services as mentioned above
and in any case, the requests for swift or Sarie transfers, and banking
checks, express or international mailing charges etc. will be subject
to normal charges which are appropriate for the purposes of the
requested service(s), accordingly the Card Holder irrevocably and
unconditionally authorizes the bank to deduct its cost/value from any
of his bank accounts in the bank at the time of the implementation of
the telephonic instructions or at a later time, as it is decided by the
Bank.
2. 14. Al Jazira bank shall be entitled under its absolute authority to approve
the re-issue or replacement of a card due to loss or theft on the same
terms and conditions of the first card, which can be changed from time
to time without reference to the Card Holder. The Bank reserves the
right to charge a replacement and delivery fees deducted directly from
the account of the Card Holder / requester at a price determined by
the Bank who will notify the Card Holder of such deduction by SMS or
detailed statement according to the applicable banking tariff.
2. 15. Bank shall be entitled to cancel the ATM card or Al Jazira phone
banking services or to suspend the right to use the card at any time
upon its sole discretion and without prior notice to the Account Holder
when the interest of the bank so requires.

الجزيرة أو أي أطراف أخرى مشار إليها يف صفحات املوقع
3 . 4.استخدام املوقع و املعلومات الواردة فيه
يقــوم بنــك الجزيــرة بصيانــة املوقــع لتوفــر معلومــات لــك عــن منتجاتــه و خدماتــه
و معلومــات ماليــة أخــرى قــد تجدهــا مفيــدة .كذلــك يتــوىل املوقــع تســهيل
االتصــال بينــك و بــن بنــك الجزيــرة بخصــوص أي نشــاط تجــاري تريــد تداولــه معنــا.
إن املنتجــات و الخدمــات و املعلومــات الــواردة يف هــذا املوقــع موجهــة و
متوافــرة للتــداول يف نطــاق اململكــة العربيــة الســعودية .و قــد تــم إعــداد
هــذه املنتجــات و الخدمــات و املعلومــات مبوجــب القوانــن واألنظمــة الســائدة
يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،وبالتــايل فإنهــا قــد ال تتوافــق مــع القوانــن
واألنظمــة الســائدة يف دول أخــرى .وبنــاء عليــه  ،فإنــك قــد ال تكــون مؤهــا
لالســتفادة مــن جميــع املنتجــات أو الخدمــات املوض ّحــة يف املوقــع وأي طلــب
لالشــراك يف منتجــات مــا أو االســتفادة مــن خدمــات مــا يتــم إرســاله مــن خــارج
اململكــة ســيخضع للدراســة مــن الناحيــة القانونيــة ملعرفــة مــدى أهليــة طالــب
الخدمــة أو املنتــج لالســتفادة مــن الخدمــة أو املنتــج لكونــه يقيــم خــارج نطــاق
املنطقــة الجغرافيــة للمملكــة .ســيقوم البنــك مبراجعــة أي طلــب مــن هــذا النــوع
للتأكــد مــن صحتــه القانونيــة و مــن أهليــة صاحبــه لالســتفادة مــن املنتــج أو الخدمــة
و يتــم قبــول الطلــب أو رفضــه وفقــا لذلــك .وبالتــايل  ،يحتفــظ بنــك الجزيــرة بالحــق
يف رفــض أي طلــب يف أي وقــت دون إبــداء أي أســباب و دون إشــعارك بذلــك و
دون تحمــل أي مســئولية قانونيــة جــراء تكبــدك أي خســائر ماليــة نتيجــة إرســال مثــل
هــذا الطلــب إلينــا
3 . 5.املعلومات املرسلة إىل املوقع
إال إذا ورد مــا يخالــف القوانــن واألنظمــة  ،فــإن أي معلومــات أو مــواد تُرســل إلينــا
عــر شــبكة االنرتنــت مــن خــال موقعنــا هــذا تصبــح ملــكا لبنــك الجزيــرة و يجــري
التعامــل معهــا دون رسيــة باســتثناء الحــاالت التــي يجــري بشــأنها اتفــاق مســبق
مــع بنــك الجزيــرة أو الحــاالت التــي يجــب التعامــل معهــا برسيــة مبحــض القوانــن
واألنظمــة الســائدة .كــا يحــق لبنــك الجزيــرة اســتخدام املعلومــات و املــواد
املرســلة عــر املوقــع ألي غــرض كان و بــأي وســيلة يعتقــد البنــك بأنهــا مالءمــة
ومتوافقــة مــع سياســتنا القامئــة عــى احــرام الخصوصيــة و الرسيّــة .وهــذا الحــق
يشــمل إمكانيــة إعــادة نســخ هــذه املــواد أو طباعتهــا أو نرشهــا أو إدراجهــا يف أي
مــن مــواد بنــك الجزيــرة.
يرجــى األخــذ يف الحســبان بــأن شــبكة االنرتنــت مــا زالــت تفتقــر إىل األمــن
الشــامل .وبالتــايل  ،فــإن مســئولية إرســال أي معلومــات عــر شــبكة االنرتنــت
تقتــر عليــك وأنــت وحــدك مــن يتحمــل املخاطــر املتعلقــة بذلــك.
3 . 6.عدم الضامن
لقــد قــام بنــك الجزيــرة باتخــاذ كافــة التدابــر املعقولــة لتغذيــة هــذا املوقــع
باملعلومــات و ســيحاول العمــل عــى تحديــث هــذه املعلومــات أوالً بــأول .و
مــع هــذا  ،فــإن بنــك الجزيــرة ال مينــح أي ضامنــات أو تعهــدات رصيحــة أو ضمنيــة
بخصــوص صحــة املعلومــات الــواردة يف املوقــع أو موافقتهــا لواقــع الحــال أو
اكتاملهــا .كــا يجــب أن تتأكــد دامئــا مــن أن العــروض واألســعار والــروط واألحــكام
الــواردة عــى صفحــات املوقــع مــا زالــت ســارية املفعــول إذ أن بنــك الجزيــرة يحتفــظ
بالحــق يف تغيريهــا يف أي وقــت و دون إشــعار مســبق.
كــا أنــك توافــق عــى تحمــل كافــة املســئولية تجــاه دخولــك للموقــع واســتخدامك
ملحتوياتــه يف كل زيــارة تقــوم بهــا للموقــع .وباســتخدامك للموقــع فإنــك تقــر
وعــى وجــه التحديــد بــأن بنــك الجزيــرة يتنصــل مــن أي مســئولية عــن أي أرضار أو
مطالبــات مبــارشة أو غــر مبــارشة أو طارئــة أو الحقــة أو خاصــة قــد تنجــم نتيجــة
دخولــك للموقــع أو اســتخدامه حتــى لــو جــرى إشــعارنا باحتامليــة وقــوع مثــل هــذه
األرضار  ،وهــذا يشــمل أي فريوســات قــد تهاجــم أجهــزة الكمبيوتــر لديــك.
3 . 7.التغيريات والتحديثات:
يحتفــظ بنــك الجزيــرة بالحــق يف تغيــر رشوط و أحــكام بيــان اســتخدام املوقــع
و بيــان إخــاء املســئولية أو اســتبدالها كليــا بــروط و أحــكام أخــرى جديــدة أو
اســتبدال صفحــة أو صفحــات واردة يف موقعنــا يف أي وقــت و دون إشــعار
مســبق  ،كــا أن اســتمرارية دخولــك ملوقعنــا أو اســتخدامه يعتــر مبثابــة موافقــة
منــك عــى جميــع التغيــرات التــي جــرت عــى املوقــع.
كذلــك نحــن نحتفــظ بالحــق يف تعديــل كامــل املوقــع أو جــزء منــه أو إيقافــه أو
تعليقــه مؤقتــا أو بشــكل دائــم مــن خــال إشــعار مســبق أو بــدون ويف أي وقــت
نشــاء .كــا أنــك موافــق أيضــا عــى أننــا غــر مســئولني تجاهــك أو تجــاه أي أطــراف
أخــرى عــن أي تعديــل للموقــع أو إيقافــه أو تعليقــه.
3 . 8.دخولك املوقع
إننــا ومبحــض اختيارنــا قــد نقــوم مبنعــك مــن الدخــول إىل موقعنــا أو اســتخدامه
ألي ســبب كان مبــا يف ذلــك  ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر  ،إذا اعتقدنــا بأنــك ال
تتــرف مبوجــب الــروط واألحــكام املرتبطــة بزيــارة موقعنــا علـاً بــأن منعــك مــن
الدخــول للموقــع لــن يؤثــر مطلقــا عــى حســابك أو حســاباتك لدينــا حيــث ســتبقى
ســارية املفعــول ويف متناولــك مــن خــال الوســائل املرصفيــة التقليديــة األخرى.
كــا أنــك تقــر بــأن األوامــر و التعليــات التــي أدخلتهــا مــن خــال موقعنــا قبــل
إرســال تأكيدنــا إليكــم بتنفيذهــا ســتبقى ســارية املفعــول و للبنــك الحــق يف
االســتمرار يف تنفيذهــا أو ال  -حســبام يــراه مناســبا وفــق إرادتــه املطلقــة .كــا
أنــك تقــر أيضــا بالتزامــك تجــاه تعويــض البنــك عــن أي خســائر ماليــة قــد تنشــأ جــراء

3. 5. INFORMATION SUBMITTED TO THE SITE

Unless otherwise prohibited by law, any communication or material transmitted
to us over the internet through the Site shall be deemed and remain the
property of Bank Al-Jazira, treated on non-confidential basis except in cases
wherein prior specific agreement has been given by Bank Al-Jazira or as
required by law, and will be freely used by us for any purpose and manner that
we believe to be suitable and consistent with our Privacy Policies, including
reproduction, publication, broadcast, and posting
Please bear in mind that the Internet is not yet a totally secure system. Any
information that you provide over the Internet is at your own risk.

3. 6. NO WARRANTY

Bank Al-Jazira has taken all reasonable care in creating information within
the Site, and will endeavor to keep it current. The bank however makes no
warranties or representations, expressed or implied, with regard to the
accuracy, timeliness, or completeness of any such information. You should also
always confirm that offers, rates, terms and conditions are still valid as Bank AlJazira reserves the right to change them at any time without notice.
You agree to take full responsibility for all access and use of the Site, and its
contents at every visit. By using the Site, you acknowledge that we specifically
disclaim any liability whether based in contract, tort, strict liability, or otherwise
for any direct, indirect, incidental, consequential, or special claims or damages
arising out of or in any way connected with your access to or use of the Site,
even if we have been advised of the possibility of such damages, including
liability associated with any viruses which may infect a user›s computer
equipment.

3. 7. CHANGES AND UPDATES

We reserve the right to change these Terms of Use and Disclaimer Statements
or replace it entirely by posting any such revised or new terms and disclaimers
in our home web page at any time without notice, and your continued access
to or use of the Site will constitute your acceptance of any such changes.
We reserve the right to modify, suspend, or discontinue, temporarily or
permanently, the Site or any part of it, with or without notice, at any time.
You agree that we shall not be liable to you or to any third party for any such
modification, suspension or discontinuance of the Site.

3. 8. YOUR ACCESS TO THE SITE

We may in our sole discretion terminate your access to or use of the Site for any
reason, including without limitation where we believe that you have not acted
in accordance with the terms and conditions of the Site. You also understand
that cancellation will not affect your account(s) in the Bank, and these will
remain operational and accessible through other conventional banking means.
You acknowledge that orders and instructions that you have entered through
the Service prior to the transmittal of our Confirmation will remain authorized
by you which the Bank may or may not execute at its sole discretion, and you
commit to indemnify the Bank from any damages or financial loss arising from
any execution or inaction pertinent to such orders and instructions.
To protect your banking interests, the Bank may suspend your AlJazira
Online access with or without prior notice in case the Bank concludes that a
security issue has arisen which requires further investigation. Access will be
subsequently restored depending on the resolution of the security issue arisen
and will depend upon its final outcome.

3. 9. THIRD PARTY PRODUCTS AND SERVICES

Any hyperlinks provided within the Site from any other third party web sites
are the responsibility of the concerned web sites› owner(s), and may not be
sanctioned or approved by Bank Al-Jazira or its business partners, agents, and
brokers. Such links are not an endorsement by us of any products or services
in such web sites. You use such links entirely at your own risk and we accept no
responsibility or liability for the content, use or availability of such web sites.
We do not investigate or verify the truth or accuracy of any content of such web
sites nor do we endorse any third party opinions, expressed or implied
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The Site will also help facilitate communication between you and Bank AlJazira in any business activity that you may be interested in transacting with us.
The products and services including information described within this Site
are directed at, and are readily available within the Kingdom of Saudi Arabia.
These have been prepared in accordance with the laws and regulations of the
Kingdom of Saudi Arabia, and may not comply with the laws of other countries.
You may therefore not be eligible for all the products or services described.
Any application and request for products and services initiated outside the
Kingdom for which a question of eligibility and legal order may be interposed
due to geographical location will be subject to a review of the Bank in order
to establish lawful compliance, your eligibility for such products and services,
and acceptability of such application or request. BANK AL-JAZIRA RESERVES
THE RIGHT TO DECLINE ACCEPTANCE OF ANY SUCH APPLICATION OR
REQUEST AT ANY TIME FOR WHATSOEVER REASON WITHOUT NOTICE TO
YOU NOR LEGAL LIABILITY FOR ANY FINANCIAL DAMAGE OR LOSS FROM
SUCH ACTION ON THE PART OF BANK AL-JAZIRA.

تنفيــذ تلــك األوامــر و التعليــات أو الــروع يف تنفيذهــا.
مــن أجــل حاميــة مصالحــك املرصفيــة  ،قــد يقــوم البنــك بتعليــق دخولــك ملوقــع
الجزيــرة أون اليــن ســواء مــن خــال إشــعار مســبق أو بــدون فيــا إذا وجــد البنــك
أن هنــاك مشــكلة أمنيــة قــد تنشــأ وتتطلــب املزيــد مــن البحــث والتحــري .وســيتم
متكينــك مــن الدخــول ثانيـ ًة إىل املوقــع عنــد التوصــل إىل حــل مناســب للمشــكلة
األمنيــة والــرىض عــن النتائــج النهائيــة.
3 . 9.املنتجات و الخدمات الخاصة بأطراف أخرى
إن أي حلقــات ربــط موجــودة يف نطــاق موقعنــا و خاصــة مبواقــع أطــراف أخــرى
هــي مــن ضمــن مســئولية هــذه األطــراف وهــي غــر خاضعــة للموافقــة أو
االعتــاد مــن جانــب بنــك الجزيــرة أو رشكائــه أو وكالءه أو وســطاءه .وبالتــايل ،
فإنــك تتحمــل مســئولية اســتخدامك ملثــل حلقــات الربــط هــذه بالكامــل و نحــن ال
نتحمــل أي مســئولية تجــاه فحــوى مثــل تلــك املواقــع أو اســتخداماتها و ال نقــوم
بالتحــري عــن مــدى دقــة فحــوى هــذه املواقــع وحقيقتهــا و ال نقــوم بتعزيــز أو تأييــد
مــا يُطــرح مــن أراء أو وجهــات نظــر عــى صفحــات تلــك املواقــع ســواء جــاءت بشــكل
رصيــح أو ضمنــي.
وفيــا يتعلــق بالخدمــات أو املنتجــات التــي اشــريتها أو اشــركت بهــا أو حصلــت
عليهــا مــن أطــراف أخــرى عــر موقعنــا فإننــا ال نعطــي أي ضامنــات أو إمكانيــات
تســويقية  ،تحــت أي ســبب أو طائــل  ،ملثــل هــذه الخدمــات أو املنتجــات ونتنصــل
متامــا مــن املســئولية إزاء أي ضامنــات خاصــة بــأي مــن هــذه املنتجــات و الخدمــات.
3. 10.املوقع ال ميثل عرضاً ملنتج ما:
إن املعلومــات الــواردة يف موقــع بنــك الجزيــرة ال يقصــد منهــا أن تكــون قاعــدة
ألي بيانــات ماليــة أو اســتثامرية أو قانونيــة أو استشــارية  ،وبالتــايل ال ميكــن
االعتــاد عليهــا يف إبــرام أي اتفاقيــات اســتثامرية أو اتخــاذ قــرارات أخــرى بنــا ًء
عليهــا .ويجــب عــدم تفســر أي معلومــات واردة يف موقعنــا عــى أنهــا عــرض
ترغيبــي أو توصيــة للحصــول عــى أي نــوع مــن االســتثامرات أو تفــادي أي نــوع مــن
االســتثامرات أو االرتبــاط بــأي عمليــة أخــرى مــن العمليــات أو تقديــم أي استشــارة
أو خدمــة اســتثامرية .ويجــب عليــك الحصــول عــى االستشــارة االحرتافيــة الخاصــة
قبــل الوصــول إىل قــرار لالســتثامر يف أي منتــج مــن املنتجــات االســتثامرية.
3. 11.التعرفة والرسوم:
إنــك توافــق عــى قيــام البنــك  ،ســوا ًء جــرى إشــعارك بذلــك أم ال  ،بفــرض رســم
يخصــم مــن حســابك أو حســاباتك عــن أي أوامــر أو تعليــات غــر عاديــة وخارجــة عــن
إطــار االحتياجــات البنكيــة االعتياديــة أو األوامــر التــي ال تتوافــق مــع عملياتــك و
تعليامتــك البنكيــة الســابقة
وبهــذا يحتفــظ البنــك بالحــق يف فــرض رســوم عــى الخدمــات والعمليــات الحاليــة
واملســتقبلية وســيتم اإلعــان عــن أي مــن هــذه الرســوم عــى صفحــات الجزيــرة
أون اليــن .وعــى الرغــم مــن أن البنــك غــر ملــزم بذلــك  ،إال أن البنــك قــد يقــوم
بإشــعارك بهــذه الرســوم مــن خــال الربيــد اإللكــروين أو العــادي أو مــن خــال
الصحــف املحليــة حســبام يــراه مناســبا .وبعــد اســتخدام الخدمــات املعنيــة حــال
إقــرار الرســوم فإنــك توافــق تلقائيــا ودون رشط عــى قيــام البنــك بخصــم قيمــة
الرســم أو الرســوم مــن حســابك أو حســاباتك لديــه.
3. 12.القانون املطبق واالختصاص القضايئ
وتفــر مبوجبهــا.
تخضــع هــذه الوثيقــة ألنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية
ّ
وبهــذا توافــق أنــت والبنــك أيضــا موافقــة نهائيــة ال رجــوع فيهــا عــى إحالــة أي نــزاع
أو خــاف قــد ينشــأ حــول هــذه الــروط و األحــكام إىل لجنــة تســوية املنازعــات
املرصفيــة التابعــة ملؤسســة النقــد العــريب الســعودي للفصــل فيهــا
3. 13.إخالء املسؤولية
مهــا كان الحــال أو الظــرف  ،إننــا نتنصــل مــن أي مســئولية تجــاه أي مــن األمــور
التاليــة  ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر :اإلهــال املتســبب ألي أرضار أو تلفيــات
مــن أي نــوع ســواء كانــت مبــارشة أو عارضــة أو خاصــة أو الحقـــة  ،أو أي مصاريــف أو
خســائر قــد تنجــم بســبب اســتخدامك ملوقــع الجزيــرة أون اليــن أو عــدم القــدرة
عــى اســتخدامك إيــاه  ،أو وقــوع بعــض األخطــاء أو الســهو أو تأخر اســتجابة النظام
(بســبب خلــل يف أنظمــة االتصــال) أو إعاقــة يف التشــغيل أو وقــوع أعطــال أو
تعــرض أجهــزة الكمبيوتــر للفريوســات أو تعطــل النظــام بالكامــل  ،أو خســارة أي
أربــاح أو تعــرض ســمعتك لإلســاءة حتــى لــو جــرى اإلشــعار رصاحــة باحتامليــة وقــوع
مثــل هــذه األمــور  ،أو وقــوع مشــاكل جــراء الوصــول إىل املوقــع أو الدخــول فيــه
أو اســتخدامه أو اســتظهاره أو الوصــول مــن خاللــه إىل مواقــع أخــرى.
يحــق للبنــك تجميــد الحســاب أو إحــدى املبالــغ املقيــدة فيــه يف حــال اشــتباه
البنــك باســتخدام الحســاب أو أن املبالــغ ناتجــة عــن عمليــات احتيــال مــايل.
ميكــن للبنــك إغــاق أو تجميــد الحســاب فــورا ً يف حــال اكتشــاف حــاالت اختــاس
أو احتيــال ُمرتبطــة فيــه.
يف حــال إيــداع مبالــغ يف الحســاب عــن طريــق الخطــأ ,يحــق للبنــك تصحيــح
الخطــأ عــن طريــق ســحب كامــل املبلــغ ويف حــال قيــام العميــل بســحب كامــل
املبلــغ املــودع بالخطــأ يحــق للبنــك كشــف الحســاب ومطالبتــه بــرد كامــل املبلــغ
املســحوب بــدون وجــه حــق مــع عــدم احتســاب أي فوائــد عنــد كشــف الحســاب.
يف حــال امتنــاع العميــل عــن إعــادة املبلــغ املــودع بالخطــأ ,يحــق للبنــك اتخــاذ
االجــراءات القضائيــة عــن طريــق الجهــة املختصــة (لجنــة املنازعــات املرصفيــة)
3. 14.عميل الجزيرة أون الين لخدمات البطاقات األئتامنية:

3. 10. NO OFFER

Information on the Site of Bank Al-Jazira are not intended to be taken as
financial, investment, legal or other advice, and are not to be relied on in
making an investment or other decision. Nothing in the Site must be construed
to be a solicitation or offer, or recommendation, to acquire or dispose of any
investment or to engage in any other transaction, or to provide any investment
advice or service. You should obtain relevant and specific professional advice
before making any investment decision.

3. 11. TARIFF AND CHARGES

You agree that the Bank, with or without notice, may charge a fee by debiting
your account(s) for any extra-ordinary orders or instructions beyond the realm
of normal banking needs, or, for those orders that do not conform to your
historical banking transactions and orders.
The Bank reserves the right to impose service charges and transaction fees on
existing and future services. Any such tariffs will be published under AlJazira
Online. The Bank, although not obliged to do so, may also notify you by
either e-mail, by postal mail, or, by advertisement in local papers, as it deems
necessary. By using the Service after such changes on tariffs has been set forth,
you in fact unconditionally agree for the Bank to automatically debit your
account(s) with such tariff(s).

3. 12. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This document shall be governed by and interpreted in accordance with
the regulations and laws of the kingdom of Saudi Arabia. You and the bank
irrevocably agree to submit to the SAMA committee for settlement of Banking
Disputes any disputes and matters that may arise in relation to these disclaimer
statement for resolution.

3. 13. NO LIABILITY

In no eventuality will we accept liability including but not limited to negligence
for any damages or loss of any kind, including without limitation direct,
indirect, incidental, special or consequential damages, expenses or losses
arising out of, or in connection with your use or inability to use the site, or in
connection with any error, omission, delayed system response (due to unstable
communication), interruption, defect, computer virus or system failure, or loss
of any profit, goodwill or reputation, even if expressly advised of the possibility
of such loss or damages, arising out of or in connection with the access of, use
of, performance of, browsing in or linking to other sites from the site.
The bank has the right to freeze the account or any of the amounts recorded in
it if the bank suspects that the account has been used or that the sums are the
result of financial fraud.
The bank has the right to close or freeze the account immediately in case of
embezzlement or fraud are detected.
In the event of mistakenly depositing amounts into the account, the bank has
the right to correct the error by withdrawing the entire amount. In case the
customer withdraws the entire amount deposited by mistake, the bank has the
right to over draft the account and ask the customer to return the full amount
unlawfully withdrawn without any additional fees.
In the event that the customer refuses to return the amount deposited by
mistake, the bank has the right to take legal actions through the competent
)authority (Banking Disputes Committee

3. 14. AlJazira Online Credit Card Customer

If you register to AlJazira Online or AlJazira SMART with your credit card
(without having an account at bank AlJazira), you will be limited to services
related to credit cards or services that allow payments using a credit card
and some other services. If you already have an account or decide to open an
account, your AlJazira Online and AlJazira SMART access will be switched to
full access automatically, meaning, you will have access to all services provided
through AlJazira Online and AlJazira SMART without limitations.

3. 15. ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS

You understand that by signing on these terms and conditions, you explicitly
agree to all the terms and conditions and the privacy statement published on
our website and obligate yourself to use AlJazira online exclusively within the
provisions, and ways and means provided herein.
All the above provisions constitute the terms and conditions. Your signature
hereunder provides sufficient evidence of your unconditional acceptance of
all the terms and conditions herein. Upon your acceptance, no modification,
revision, amendment, alteration, omission or deletion of any part of these
terms and conditions and/or insertion of any provision or phrase of any sort
is allowed. In case of any such changes, you agree that such changes shall be
automatically construed as null and void, and shall not be legally binding on
or enforceable against the bank. Should the bank receive any modified terms
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With regard to services or products purchased or obtained by you through
the site from any linked third party, we make no warranty of merchantability
or warranty of fitness for a particular purpose with regard to such services and
products, and we specifically disclaim all other warranties with regard to such
services and products

عنــد تســجيلك يف الجزيــرة أون اليــن أو تطبيــق الجزيــرة ســارت باســتخدام بطاقــة
الجزيــرة اإلئتامنيــة (دون وجــود حســاب جــاري مســجل باســمك لــدى بنــك الجزيــرة)،
ســيتيح لــك نظــام الجزيــرة أون اليــن وتطبيــق الجزيــرة ســارت بتنفيــذ العمليــات
الخاصــة بخدمــات البطاقــات اإلئتامنيــة والخدمــات األخــرى التــي يســمح تنفيذهــا
باســتخدام البطاقــات االئتامنيــة وبعــض الخدمــات االخــرى .يف حالــة وجــود حســاب
بنــي او فتحــك لحســاب بنــي بعــد التســجيل يف الجزيــرة أون اليــن أو تطبيــق
الجزيــرة ســارت باســتخدام بطاقــة الجزيــرة االئتامنيــة ،ســيتم ترقيــة حســابك
تلقائيــا للحصــول عــى جميــع الخدمــات املتاحــة للجزيــرة أون اليــن وتطبيــق الجزيــرة
ســارت دون اســتثناء.
3. 15.قبول هذه الرشوط واألحكام
إنــك تــدرك متامــا بــأن توقيعــك عــى هــذه الــروط و األحــكام يعنــي قبولهــا
بالكامــل وقبــول مــا جــاء يف بيــان االلتــزام بالرسيّــة وااللتــزام باســتخدام موقعنــا
فيــا يتفــق مــع هــذه الــروط و األحــكام.
إن جميــع مــا ورد أعــاه مــن بنــود يؤلــف يف مجملــه الــروط و األحــكام التــي
بتوقيعــك عليهــا تعتــر دليــا وافيــا عــى قبولــك غــر املــروط لهــا جميعــا.
ويف حــال قبولــك لهــذه الــروط و األحــكام فهــذا يعنــي عــدم قيامــك بإجــراء أي
تعديــات أو تغيــرات أو حذوفــات ألي جــزء منهــا وعــدم إدخــال أو إقحــام أي بنــد
أو جملــة عليهــا بــأي شــكل كان .ويف حــال حصــول مثــل هــذه التعديــات فإنــك
توافــق عــى اعتبارهــا الغيــة وباطلــة وغــر ملزمــة للبنــك مــن الناحيــة القانونيــة.
ويف حــال اســتالم البنــك ألي رشوط أو أحــكام معدلــة ســواء عــى ورق عــادي
أو مــن خــال الوســائل اإللكرتونيــة أو أي وســائل اتصــاالت أخــرى فإنــك تقــر و
توافــق عــى أن اســتالم البنــك ملثــل هــذه التعديــات ال ميثــل بحــد ذاتــه موافقــة
أو قبــوال مــن طــرف البنــك  ،بــأي حــال مــن األحــوال  ،لهــذه التعديــات وأن هــذه
الــروط واألحــكام التــي جــرى تعديلهــا مــن قبلــك تعتــر مرفوضــة بشــكل تلقــايئ
دون الحاجــة إلشــعارك بــأي طريقــة كانــت .كــا أنــك توافــق عــى أن أي استنســاخ
لهــذه الــروط و األحــكام يجــب أن يكــون بصــورة مطابقــة لألصــل مــن حيــث
الفحــوى و الشــكل و الجوهــر.

4 .الرشوط واألحكام لدفاتر الشيكات

4 . 1.عهدة دفاتر الشيكات :
ال يتحمــل البنــك أي مســئولية عنــد فقــدان صاحــب الحســاب لدفــر  /دفاتــر
الشــيكات الخاصــة بــه أو أي مســتند آخــر صــادر مــن البنــك ،كــا أن البنــك ال يتحمــل
أي مســئولية إذا جــرى اســتعاملها مــن قبــل الغــر .ويلتــزم صاحــب الحســاب
باالحتفــاظ بدفاتــر الشــيكات وجميــع املســتندات يف مــكان آمــن ويتوجــب عليــه
فــور فقدانهــا إخطــار البنــك عــر القنــوات املعتمــدة .كــا أن عــى صاحــب الحســاب
إعــادة الشــيكات غــر املســتعملة إىل البنــك يف حــال إقفــال حســابه مــع البنــك.
4 . 2.الطباعة عىل الشيكات  /استخدام الختم يف التوقيع :
يتحمــل صاحــب الحســاب مبفــرده مســئولية حــدوث أي تغــرات عــى الشــيكات
املســحوبة مــن قبلــه عــى حســابه والتــي متــت طباعتهــا بــأي وســيلة آليــة
للطباعــة كــا يتحمــل صاحــب الحســاب مبفــرده كافــة املســئوليات املرتتبــة عــى
ســوء اســتخدام الختــم أو التوقيــع املطبــوع وتقــع عليــه مســئولية االحتفــاظ
بالختــم أو األختــام يف مــكان آمــن وإخطــار البنــك عــر القنــوات املعتمــدة فــور
فقدانهــا .
4 . 3.إيقاف دفع قيمة شيك ( شيكات ) :
ال يحــق لصاحــب الحســاب أن يطلــب إيقــاف قيمــة أي شــيك جــرى إصــداره إال وفقـاً
لنظــام األوراق التجاريــة واألنظمــة األخــرى الســارية املفعــول.
ويف كل األحــوال فلــن يتــم إيقــاف رصف قيمــة أي شــيك جــرى إصــداره مــن
صاحــب الحســاب مــا مل يقــدم صاحــب الحســاب إخطــارا ً مكتوب ـاً إىل البنــك يطلــب
فيــه إيقــاف رصف الشــيك بســبب الضيــاع أو الرسقــة أو إفــاس املســتفيد أو
طــروء مــا يخــل بأهليتــه ولــن يكــون طلــب اإليقــاف نافــذا ً قبــل علــم البنــك بــه
والتأشــر يف دفاتــر حســاباته  ،كــا لــن يعتــد بطلــب اإليقــاف إال بعــد توقيــع
صاحــب الحســاب عــى اإلقــرارات الالزمــة التــي يحددهــا البنــك ،ويجــب أن يوضــح
يف طلــب اإليقــاف رقــم الحســاب ورقــم وتاريــخ الشــيك واســم املدفــوع لــه
والقيمــة وســبب اإليقــاف ،ويجــب عــى صاحــب الحســاب تعويــض البنــك عــن أي
خســائر مبــارشة أو غــر مبــارشة أو مطالبــة تنشــأ عــن تعليــات صاحــب الحســاب
الخاصــة بإيقــاف الــرف.
كــا يحــق للبنــك عــدم قبــول أي طلــب بإيقــاف الــرف الصــادر مــن صاحــب
الحســاب طاملــا أن املســتفيد األول مــن قيمــة الشــيك قــد تقــدم لرصفــه فعـاً.

4. Check Books Terms and Conditions

4. 1. Checkbooks Keeping /Responsibility:

)The bank shall not be responsible if the Account Holder loses his checkbook(s
or any other document issued by the bank, as it shall not bear any responsibility
if it has been used by others. The Account Holder shall keep checkbooks and
all valuable documents in a secured and safe place and must immediately
notify the Bank through the Authorized channels if he/she suspects loss or
stolen checks or check books. The Account Holder shall ensure returning
the unused check books / checks to the Bank in the event of closing his/her
account(s) with the Bank.

4. 2. Printing on Checks / Using a Stamp for Signing:

The Account Holder shall solely bear the responsibility for the occurrence of
any changes on checks withdrawn by him on his account or those that have
been printed by any means of printing, also the Account Holder shall solely
bear all responsibilities arising from the misuse of the stamp or the printed
signature and the responsibility for keeping the stamp or stamps in a safe place
and notifies the bank in through the Authorized channels if they have been
lost or stolen.

4. 3. Stopping Payment of a Check (checks):

The Account Holder has no right to ask for stopping the payment of any check
issued by him/her except in compliance with the regulations of the commercial
papers and other regulations in force.
In any case, payment /cashing of any check value issued by the Account Holder
will not be stopped unless the Account Holder submits a written request/notice
of lost or stolen checks to the bank. This request will not be effective before
the Bank has acknowledged receiving such notification provided that the
check has not been cashed. The bank shall provide confirmation of stopping
the payment of the checks and reflect that on the Bank books/systems. The
Account Holder must illustrate in the request the account number, the number
and date of the check, the name of the payee, the value of the check and the
reason for the request. The Account Holder must compensate the bank for
any losses or claims arising out of executing the Account Holder’s instructions
to stop / cash / pay any check. The Bank is also entitled to ignore/ disregard
/condone any request to stop cashing/payment of a check issued by the
Account Holder if the check reported lost or stolen is presented by the first /
original beneficiary.
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and conditions in hard copy or by electronic means, or in any other form of
communications, you acknowledge and accept that receipt thereof by the
bank will not constitute acceptance nor agreement under any circumstances
whatsoever, and that such modified terms and conditions will be automatically
understood as rejected without any need for response or notice in any manner.
You also accept that any reproduction or duplication of these terms and
conditions should be identical in content, form, and substance.

